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 الدراسات االجتماعية ( فيتحيا مصر مالزم ) 
 

 الثالث اإلعداديالصف 
 2021/  2020الفصل الدراسي الثاني      

 / وليد نصرى األستاذ إعداد
 

 )اسئلة واجابات الجغرافيا (الجزء الثاني 
 الجزء االول ) شرح مبسط في الجغرافيا (

 
 

  
 

(بى  )الرجاء االتصال  الدراساتأي طالب أو طالبه ال يستطيعون ) ماديًا ( اخذ درس يف   

 ) في محيط القاهرة والجيزة (

 اسمه على الشيتات وكتابةاسمى  بإزالة يقوم  أي مدرس ليوم الدين الشيتات متاحة للجميع على صفحاتى للتحميل المجانى ولن أسامح
 وينسبها لنفسه ويتاجر فيها حسبى الله ونعم الوكيل فى أى مدرس يقوم بسرقة مذكراتى
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 العبارة الخطأ : مع تصحيح الخطأ . أمام× ( العبارة الصحيحة  وعالمة )  أمام(        : ضع عالمة )        األولالسؤال 
 ( )            للقمح والقطن إنتاجااكرب قارات العامل  أسياتعد قارة  .1

 ( ×    ) ( والهند الصين  -أسيا    )   وتعد اهلند اكرب الدول املنتجة له أوروباقارة  يفترتكز زراعة القطن  .2

 ( ×    ) (البسيطةالزراعة )  املناطق احلارة على هوامش الغابات االستوائية يفتسود الزراعة الكثيفة  .3

 ( )             القمح إنتاج يف األولالصني املركز  حتتل .4

 ( ×    )  ( أوروبا قارة )   اجلنوبية أمريكامعظم قارات العامل ما عدا قارة  يفقصب السكر  يزرع .5

 ( ×    )   ) البنجر (      إنتاج السكر منتعتمد أوروبا على القصب  .6

 ( )            تعد مصر من اكرب الدول األفريقية املنتجة لبنجر السكر .7

 ( )            تعد الربازيل أوىل دول العامل يف إنتاج قصب السكر .8

 ( ×    )   ) فرنسا (  إيطاليا أول الدولتعد أوروبا أول قارات العامل إنتاجا لبنجر السكر  وتعترب  .9

 ( )        صناعة املنسوجات يفيعد القطن من احملاصيل املدارية إلنتاج اخليوط اليت تستخدم  .10

 (  )        بينما قصب السكر وبنجر السكر من احملاصيل السكرية ةيعد القمح والذرة من احلبوب الغذائي .11

 ( )            العامل انتاجا للذرةتعد الواليات املتحدة اوىل دول  .12

 ( )       كان اهلدف الرئيسي ملمارسة االنسان لنشاطه االقتصادي يف املاضي هو حتقيق حاجاته األولية .13

 ( ×    )   ) تنوع املناخ (  لتنوع احملاصيل يف الزراعة الواسعة هو تنوع الرتبة األساسيالسبب  .14

 ( )            بزيادة عدد السكانارتبط تنوع األنشطة االقتصادية  .15

 ( )         يزرع الذرة يف كل قارات العامل ويعترب مصدر غذاء مباشر او غري مباشر لإلنسان .16

 
 : بم تفسر : الثانيالسؤال 

  في الماضياألنشطة االقتصادية البدائية  مارس البشر العديد من  .1

  األنسانعوامل الستمرار حياة ال هم ا الطعام والشراب الن*  من الطعام والشراب الضرورية إلشباع حاجاته 

 العالم في األساسيةاالقتصادية  األنشطةمن  الزراعييعد النشاط   .2

   جبانب األمساك  واحليوانات االنسان لغذا رئيسيمصدر ألنه 

   تقوم عليها بعض الصناعات اليتالزراعية  واد اخلاماملمصدر ألنه 

  بالزارعة ترتبط تربية احليوانالن 

 عاملة كثيرة أيدى إلىتحتاج الزراعة الكثيفة  .3

  حتى تقوم باآلتي  :كثرية الن العملية الزراعية حتتاج إىل  أيدى عاملة 

     تنقية احلشائش               ري األراضي الزراعية  *          يف األرض بذر احلبوب    * 

 نطاقات زراعية محددة ( في) توجد الزراعة التجارية العلمية                   محصول واحد فيتتميز الزراعة التجارية بالتخصص  .4

 الضخم  التجاري اإلنتاج إىلتهدف  ألنها   

 

 

 (النشاط الزراعي وموارده في العام ) الدرس األول 
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 السنة فيمناطق الزراعة الكثيفة اكثر من مرة  في األرضتزرع  .5

 يف املناطق الكثافة السكانية العالية حاجة السكان من الغذاء لسد   

    اإلنتاج لالستهالك احمللى فقط 

 عدم وجود فائض للتصدير في مناطق الزراعة البسيطة والكثيفة .6

  ) الن الزراعة البسيطة والكثيفة تهدف اىل اشباع حاجة السكان من الغذاء ) استهالك حملى فقط 

 القطن في مصر والسودان من أجود أنواع القطن في العالم .7

  القطن طويل التيلةلشهرة مصر والسودان يف إنتاج 

 ( وأمريكا الشمالية أوروبا في) تتركز صناعة البنجر   كميات كبيرة من السكرأوروبا تنتج قارة  .8

  زراعة بنجر السكر  بسبب     

   للزراعة املالئمة الزراعية الرتبة*        ) درجة حرارة معتدلة ( للبنجر مالئمة الظروف املناخيةبسبب 

 لمعظم شعوب العالم أهمية القمح  .9

 يعترب القمح الغذاء الرئيسي ملعظم شعوب العامل 

 املكرونة واحللويات ج* يستخدم يف انتتا      يصنع منه اخلبز 

 ) محصول القطن من محاصيل األلياف الهامة لإلنتاج الصناعى (   األهمية االقتصادية للقطن .10

  واملنسوجات (إنتاج اخليوط )تستخدم يف صناعة املالبس يستخدم فى 

  علف للحيوان خملفاته*يصنع من    مصدر الستخراج زيت بذرة القطن 

 التجارية و العلمية الزراعة فيانخفاض التكاليف وقله عدد العمال  .11

 الزراعة يف العلميةالطرق * استخدام     الزراعية  اآلالتاستخدام  بسبب 

 تعرف الزراعة التجارية العلمية بنظام الزراعة الواسعة .12

  استخدام اآلالت والطرق احلديثة يف الزراعة*      بسبب اتساع األراضي 

  التجاري* يهدف اىل االنتاج الضخم     حمصول واحد يفالتخصص 

 تجود زراعة قصب السكر في البرازيل .13

  ( مياه وفرية   -حرارة مرتفعة  )  قصب السكربسبب توفر شروط زراعة 

 أوروبامعظم قارات العالم ما عدا  فيينتج قصب السكر  .14
 يزرع يف املناطق املدارية   ( مياه وفرية   -  حرارة مرتفعة)  إىلحيتاج  ألنه * 

 ( والباردة املنطقة املعتدلة ال يتوفر فى أوروبا شروط الزراعة  ) ألنها تقع   

 شرق أسيا ( ) تتركز زراعة الشاى فى   للشايدول العالم المنتجة  أولىتعد الصين  .15

  ( مطر غزير    -  هواء رطب     -  املناخ احلار   - صبة اخلفيفة الرتبة اخل )  توفر ظروف زراعته منبسبب 

 (صناعات كثيرة منها  فيألنها تدخل  )    تمثل الزراعة مصدر مهم للمواد الخام . .16

 القطن( تدخل يف صناعة املنسوجات                             * قصب السكر  يدخل يف صناعة السكر األلياف ( 

  السيارات إطاراتاملطاط  يدخل يف صناعة 
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 :  صوب ما تحته خط :   الثالثالسؤال  
 الواسعة ( – والعلمية ) التجارية وتهدف لإلنتاج التجاري الضخم البدائيةبنظام الزراعة  الكثيفةتعرف الزراعة  .1

 ( ) القطن       الذرةمن احملاصيل النسيجية ) األلياف (  .2

 ) المطاط (   من الغابات االستوائية الشاي إلنتاجالعامل  يفاكرب قارة  أسياتعد قارة  .3

 ( الحارة )المدارية      المعتدلة الباردةيزرع قصب السكر يف املناطق  .4

 ) أوروبا (    وأمريكا الشمالية أمريكا الجنوبيةترتكز صناعة البنجر يف قارة  .5

 محاصيل  الغذائية (ال)     األلياف محاصيلمن وبنجر السكر وقصب السكر  القمح والذرة  .6

 

 اكتب ما تشير اليه العبارات التالية:  الرابعالسؤال 
 ) الزرعة البدائية ) البسيطة ( وبعض مناطق السافانا هوامش الغابات االستوائية يفعة يقوم بها عدد قليل من الناس زرا .1

 ) الزرعة البدائية ) البسيطة (  عزولةالصغرية امل احلارة  ناطقاملزراعة يعمل بها عدد قليل من السكان يف  .2

 ) الزراعة الكثيفة (  حاجة السكان من الغذاء إلشباعالسنة  يفمن مرة  وألكثربشكل مكثف  األرضزراعة  .3

 (علميةزراعة تجارية )     الضخم التجاري لإلنتاجتعرف بنظام الزراعة الواسعة وتهدف  .4

 ) المطاط (    السيارات إطاراتاستوائية ويصنع منه  أشجاريستخرج من عصاره   .5

 ) الذرة (    تعد أمريكا الشمالية أوىل قارات العامل إنتاجا له ويستخدم كعلف للماشية .6

 
 : ما النتائج المترتبة على    الخامسالسؤال 

 الزراعة اإلنسانمعرفة  .1

 األنهارعلى ضفاف   اإلنسان جبانب األرض الزراعية استقرارإىل  أدت 

 ) أدى إلى  (   مناطق الزراعة الكثيفة في) صغر الملكية الزراعية ( مساحة الحقول الزراعية  صغر .2
 الكثرية * االعتماد على األيدي العاملة  صعوبة استخدام املاكينات واآلالت الزراعية احلديثة 

 ) أدى إلى  (        الزراعة التجارية والعلمية فيواآلالت استخدام الطرق العلمية  .3

 اإلنتاج التجاري الضخم*   * قلة األيدي العاملة    قلة التكاليف    

 استخراج المطاط الطبيعى من عصاره أشجار استوائية .4

  اصبح املطاط مادة خام زراعية 

 صناعة إطارات السيارات والطائرات وصناعات أخرى يف  يستخدم 

 تعدد العلميات التى تتم فى الزراعة الكثيفة من تنقية وبذر البذور والرى .5
  كثريةإىل أيدى عاملة  احتياج الزراعةأدى إىل 

 المناخ االستوائي والمدارى بالنسبة لإلنتاج الزراعي وقوع قارة اسيا ضمن اقليم  .6
 ادى اىل انتاج اسيا احملاصيل التالية : 

 ) انتاج القطن ألنه حمصول مدارى (*    )قصب السكر  ألنه حمصول مدارى ( 

 ) انتاج املطاط ألنه يستخرج من شجرة استوائية ( 
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 :     السادسالسؤال 
 واأليدي العاملةما العالقة بين الزراعة الكثيفة  .1

  ري األرض الزراعية ( –بذر البذور  –حتتاج الزراعة الكثيفة إىل أيدى عاملة كثرية لألعمال التالية ) تنقية احلشائش 

  بسبب صعوبة استخدام اآلالت احلديثةاأليدي العاملة الكثرية  الن الزراعة الكثيفة تعتمد على 

 القطن والثروة الحيوانيةما العالقة بين  .2

 يدخل القطن يف صناعة اعالف احليوانات 

 األقواسالسؤال السابع   :  اختر اإلجابة الصحيحة مما بين 
 البنجر (     –    الذرة      –القمح        –) القطن   تعد قارة أمريكا الشمالية أوىل قارات العامل إنتاجا ............ .1

 اليابان (      –    اهلند     –  تايالند  – ) الصني  دول ........ أوىل الدولأوىل قارات العامل إنتاجا للمطاط قارة أسيا وتعد  .2

 ( الصين والهند     – اليابان واهلند     –) الصني واليابان   اهم دول العامل إنتاجا للقطن يف قارة أسيا ................ .3

 غرب إفريقيا (     –   مشال أوروبا     –     شرق أسيا)          املوطن األول  حملصول الشاي................ .4

 ( كل ما سبق        -   النب    -   الشاي       –      ) املطاط            من احملاصيل ذات الطبيعة اخلاصة.................... .5

 الباردة ( –املعتدلة  –احلارة  -  الحارة والمعتدلة)          تنتشر الزراعة الكثيفة فى املناطق................ .6

 الباردة ( –املعتدلة  – الحارة -) احلارة واملعتدلة        االستوائيةالغابات  هوامش توجد الزراعة البسيطة يف املناطق............ حول .7

 ( مصر    –  تونس    –   ليبيا     –     ) املغرب    اهم دول إفريقيا فى إنتاج القطن................. .8

 ( مصر    –تونس      –ليبيا        –) املغرب         أوىل الدول املنتجة للبنجر فى إفريقيا ................. .9

 املختلطة ( –التجارية  –الكثيفة  – البسيطة)  تتميز الزراعة .......... بضيق املساحة املزروعة وتباعدها عن بعض .10

 ( كل ما سبق – الكسافا     -املوز           –الذرة          –اليام      )  من حماصيل الزراعة البدائية............... .11

 ( كل ما سبق   –    القطن     -األرز               -القمح      )   من حماصيل الزراعة الكثيفة............... .12

 ( كل ما سبق  –  الشاي  -املطاط            -القمح          )  من حماصيل الزراعة التجارية العلمية............... .13

 ( كل ما سبق    –الكتان         –اجلوت         –) القطن        من حماصيل االلياف .................. .14

 وفرة االيدى العاملة ( – اتباع األساليب العلمية)  حتتل قارة أمريكا الشمالية املركز األول يف انتاج الذرة بسبب... .15

 غذاء مباشر لإلنسان ( – االنتشار في معظم قارات العالم)     يتشابه حمصول القمح والذرة يف ... .16

 
 ماذا يحدث اذا السؤال الثامن 

 الصحراء الغربية وشبه جزيرة سيناء في تحولت مصر من نظام الزراعة الكثيفة إلى نظام الزراعة التجارية والعلمية .1

  احملاصيل الزراعية                           *  عدم استرياد احملاصيل الزراعيةتستطيع مصر إنتاج ما يكفيها من 

  تقوم بتصدير اإلنتاج إىل اخلارج     األيدي العاملة اخنفاض التكلفة  وقلة * 

 السؤال التاسع
 ما مقترحاتك  لتحقيق مصر االكتفاء الذاتي من انتاج المحاصيل الغذائية .1

 طريق البد من زيادة االنتاج عن 
 استخدام االساليب احلديثة يف الزراعة   االعتماد على الزراعة العلمية والتجارية * 

 استرياد انواع جيدة من البذور لرفع القيمة االنتاجية 



 

 الشيتات مرفوعة على صفحة  الفيس باسم ) وليد نصرى (  )مذكرات دراسات اجتماعية ( )ملخصات دراسات اجتماعية  (           ( 01226084618وليد نصرى )   

 الدراسات االجتماعية الصف األول و الثاني والثالث اإلعدادي  -الصف االول والثاني والثالث الثانوي    -اجلغرافيا 

حة
صف

ال
6

 

 ايهما افضل ولماذا    )  اتباع نظام الزراعة الكثيفة ام التجارية في المزارع الواسعة المساحة  (  .2

  التجاريةاالفضل اتباع نظام الزراعة 

 الن الزراعة املساحة الواسعة متكن من استخدام اآلالت احلديثة يف الزراعة 

 الن املساحة الواسعة ميكن ان تتخصص يف حمصول واحد يف السنة 

 يؤدى ذلك اىل انتاج ضخم من احملاصيل الزراعية ويهدف اىل االنتاج التجاري 

 (  في زراعة المطاط في جميع قارات العالميمكن التوسع )   حدد تقييمك لمصداقة العبارة التالية .3
  العبارة غري صحيحة الن شجرة املطاط استوائية حتتاج اىل درجة حرارة عالية 

  لكن يف قارة أوروبا مناخ معتدل وبارد و ال يزرع املطاط لعدم توافر شروط الزراعة 

 

 ايد باألدلة الجغرافية صحة العبارة التاليةالسؤال العاشر : 

 مساحة األرض الزراعية في اختيار نمط الزراعة المناسب واألساليب المستخدمة بهاتؤثر  .1
  األدوات بدائية   الزراعة البسيطة تتم يف مساحات  زراعية صغرية 

 احلديثة اآلالت* صعوبة استخدام     الزراعة الكثيفة تتم يف مساحات صغرية 

 احلديثة اآلالت* تستخدم فيها    الزراعة العلمية التجارية  تتم يف مساحات واسعة 

 ترتبط بعض الصناعات باإلنتاج الزراعي .2
   تدخل يف صناعة املنسوجات   القطنمثل 

   صناعة إطارات السيارات  املطاط يدخل يف 

 قصب السكر يدخل يف صناعة السكر 

 

 

 المحاصيل والقاراتالدول 
 املطاط (   تربية األبقار      -–القطن  –إنتاج  ) القمح   قارة أسيا

 إنتاج  ) الذرة (  أمريكا الشمالية

 األمساك   (  تربية األغنام –اللحوم  احلمراء –الشاي  –إنتاج   )  القمح   الصين

 تربية األبقار –) األلبان  (    الهند

 تربية الدواجن    الواليات المتحدة

 إنتاج قصب السكر    البرازيل

 إنتاج األصواف  أستراليا

 

 اهلند الثانية  القمح

 افريقيا الرابعة –أمريكا اجلنوبية الثالثة  –أمريكا الشمالية الثانية   القطن 

 افريقيا ثانى القارات  المطاط

أولى دول وقارات العالم فى إنتاج المحاصيل والثروات الحيوانية 
 والسميكة 
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 (  الزراعة الواسعة    -الزراعة الكثيفة      -قارن بين الزراعة البدائية  )     : المقارنات  الحادي عشر السؤال 
 

 )التجارية و العلمية   (   الزراعة الواسعة الزراعة الكثيفة ) البسيطة ( الزراعة البدائية أوجه المقارنة
 واحدحمصول  يف التخصص زراعة األرض بشكل مكثف ) اكثر من مرة يف السنة (* يف مناطق صغرية ومنعزلة التعريف

 اإلنتاج التجاري الضخم ) استهالك حملى فقط ( ال يوجد تصديرو توفري احتياج السكان من الغذاء الهدف منها

 السكانعدد قليل من  األيدي العاملة

 
 حتتاج أيدى عاملة وفرية  بسبب*

 تنقية احلشائش ( –الري  -) بذر احلبوب

 قلة األيدي العاملة وقلة التكاليف

 

 استخدام أدوات بدائية بسيطة       *  اآلالت

 ضيق املساحات املزروعة وتباعدها عن بعضها* 
 صعوبة استخدام اآلالت*

 بسبب ضيق مساحة احلقول الزراعية

 اآلالت احلديثة والطرق العلميةتستخدم 

 بسبب ان املزارع واسعه

 

يف املناطق احلارة مثل ) هوامش الغابات  مناطق الزراعة

 ( بعض مناطق حشائش السافانا  –االستوائية
 فى املناطق ذات الكثافة السكانية العالية* 

 يف املناطق احلارة واملعتدلة*

 ( مناطق زراعة القمح ونطاق القطن )  الواليات المتحدة

 ) مزارع املطاط والشاي (        جنوب شرق أسيا    

 ) مناطق زراعة القمح (                          أوروبا     

 *  الشاي       القمح        *املطاط    القطن     -األرز          -القمح       الكسافا     -املوز           –الذرة          –اليام       اهم المحاصيل

 ( بنجر السكر –قصب السكر  المحاصيل السكرية )  قارن بين 
 بنجر السكر قصب السكر أوجه المقارنة

 السكر جثاني حمصول يف انتتا  حمصول أساسي إلنتاج السكر  األهمية

 درجة حرارة معتدلة                           * تربة زراعية مالئمة  * كميه مياه وفرية حيتاج درجة حرارة عالية                                ظروف الزراعة

 معظم قارات العامل  يفاملناطق املدارية  يف  القاراتأولى 

  املنطقة املعتدلة  (  يفماعدا أوروبا بسبب   )    وقوعها 

          أوروبا 

 

 فرنسا     الربازيل               الدول أولى
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 (الذرة   -    -القمح   )      قارن بين 
 الذرة  القمح أوجه المقارنة

 الغذاء الرئيسي لإلنسان             * يصنع منه اخلبز   األهمية

 يستخدم يف إنتاج املكرونة واحللويات 

        من احلبوب الغذائية املهمة 

 يستخدم علف للماشية 

 أمريكا الشمالية            أسيا              أولى  القارات

 ) يستخدم علف للماشية ( الواليات املتحدة  الصني        أولى  الدول

 

  ( الشاي  -المطاط الطبيعي    )   قارن بين 

 
 الشاي المطاط الطبيعي أوجه المقارنة

 موطنه شرق أسيا*             مشروب أساسي  لإلنسان  ) إطارات السيارات  (   يدخل يف صناعات كثرية منها    األهمية

 مطر غزير   –هواء رطب     *  تربة خصبة خفيفة     *  مناخ حار       استوائيمناخ   ظروف الزراعة

 )  الصني  (   اكرب دول العامل يف اإلنتاج    أسيا  ) تايالند ( دولةأسيا ) األوىل (        أولى  الدول
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 أمام العبارة الخطأ : مع تصحيح الخطأ .× ( ( أمام العبارة الصحيحة  وعالمة )        السؤال األول  : ضع عالمة )      

 ( ×    )   ( الصين)     اكرب دولة يف العامل يف إنتاج اللحومتعترب اهلند  .1

 ( )             يتم صيد احليتان لالستفادة من حلومها وشحومها .2

 ( ×    )   ) الهند(     تعد مصر من اكرب الدول  إنتاجا لأللبان يف العامل .3

 ( ×    )  ) المالحة(  العذبةمعظم اإلنتاج  السمكي ) نصف اإلنتاج ( يف العامل من املصايد  .4

 ( ×    )   ) الهند(    قارة أسيا أوىل دول العامل يف إنتاج األبقار واهم دوهلا اليابان .5

 ( )           يعتمد الرعي التجاري على األساليب احلديثة  والتخصص يف احليوان .6

 (  )           تقوم صناعة دبغ اجللود وبعض املنتجات اجللدية على اجللود .7

 ( )          تعد دول الصني و النرويج و تايالند  من الدول الرئيسية يف تصدير األمساك .8

 ( )          يوجد الرعي البدائي مشال قارتي أوروبا واسيا يف صحارى التندرا الباردة .9

 ( )          يرتبط معظم النشاط الرعوى يف قارة افريقيا حبشائش السافانا والنباتات الصحراوية .10

 

 السؤال الثاني : بم تفسر :
 زيادة معدل االستهالك  العالمي من اللحوم .1

 بسبب ارتفاع مستوى املعيشة يف كثري من دول العامل 

 قلة أعداد العاملين بحرفة الرعي البدائي في دول وسط أسيا .2

 في اسيا ( كان لتطور األنشطة االقتصادية تاثير سلبى على الرعى البدائى –) دلل  صيغة اخرى 

 تغيري النشاط من الرعي إىل الصناعة والزراعة واخلدمات   بسبب انتشار التعليم بني القبائل * 

 ( شبه الجزيرة العربية وبادية الشام المناطق الجنوبية الغربية من قارة اسيا) انخفاض أعداد العاملين في الرعي البدائي في .3

  توطني البدو       بسبب تدفق البرتول  *   

 يسود الرعى التجاري في الواليات المتحدة واالرجنتين واستراليا .4

  االعتماد على االساليب العلمية احلديثة    االستبس ( –بسبب وفرة احلشائش ) السافانا * 

 يعد الرعي التجاري مصدر اإلنتاج الرئيسي للثروة الحيوانية )  للحوم واأللبان ( في العالم .5
  بسبب االعتماد على األساليب العلمية احلديثة 

 تربية حيوان واحد إلنتاج اللحوم او االلبان 

 كل نوع  حيوان يربى يف مزارع خاصة دون االختالط بغريه من احليوانات 

 تربية األغنام فى مناطق الرى التجارى .6

 من اجل اللحوم والصوف 

 السكانمليون طن من األلبان واإلنتاج ال يكفى  6تنتج مصر  .7

   بسبب  زيادة أعداد السكان  وزيادة االستهالك 

 أهمية الثروة الحيوانية فى العالم . .8

  ألنها املصدر الرئيسي إلنتاج اللحوم واأللبان واجللود والصوف وغريها من املنتجات 

 

 ( الرعي واإلنتاج الحيواني في العالم) الدرس الثاني
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 العالم في انتاج االغنام () تعد الصين والهند واستراليا من اوائل دول  تعد الصين أولى دول العالم في إنتاج األغنام .9

 بسبب توافر احلشائش ) املراعي (  اليت تربى عليها احليوان 

 تعتبر أستراليا أولى دول العالم في إنتاج الصوف .10

 بسبب تربية أسرتاليا ألغنام املارينو الشهرية بغزارة الصوف 

 األهمية العالمية لتربية الدواجن .11

 البيض   ( يف سد احتياج اإلنسان من الغذاء – تساهم منتجات الدواجن من )  اللحم األبيض 

 )انتشار مصايد األسماك في سواحل شمال غرب أوروبا وأمريكا الشمالية ( تنتشر مناطق الصيد على سواحل القارات   .12

 حيث تتوفر العوامل الطبيعة والبشرية الالزمة لصيد األمساك 

 العوامل الطبيعية  

 التقاء التيارات البحرية الدفيئة مع الباردة  اد الغذائيةضحالة املياه الساحلية وغناها باملو* 

 توافر املوانئ لرسو  السفن 

 العوامل البشرية 

 توافر اخلربات الفنية والعلمية يف فى تطوير أدوات الصيد 

 التوسع يف تربية األمساك على أسس علمية توافر اخلربات الفنية والعلمية يف صناعة السفن والثالجات * 

 تعد الصين أولى دول العالم في إنتاج األسماك ) ثلث اإلنتاج العالمي (       ألنها بها مصادر متنوعه للصيد ومنها  .13

  األنهار والبحريات   * املزارع السمكية  املصايد على احمليط اهلادي * 

 استخدام الطرق احلديثة يف الصيد 

 معظم نشاط  الرعى في مصر رعى بدائى  .14

 قلة املراعى الطبيعية   حات كبرية من الصحراىبسبب وجود مسا * 

 عدم االعتماد على األساليب احلديثة والعلمية 

 والواليات المتحدة من اهم الدول في  إنتاج األسماك اتعد  كل من إندونيسي .15

 تقدم وسائل الصيد بهما   بسبب طول سواحل كل منهما على البحار واحمليطات * 

 

 السؤال  الثالث   
 حدد اهم مناطق انتشار حرفة الصيد  تنتشر في سواحل القارات مثل  .1

       سواحل شرق أسيا               سواحل مشال وغرب أوروبا           *  سواحل أمريكا الشمالية واجلنوبية * 

 صنف العوامل الالزمة لحرفة الصيد .2
 العوامل البشرية العوامل الطبيعية

  وغناها باملواد الغذائيةضحالة املياه الساحلية  توافر اخلربات الفنية والعلمية يف فى تطوير أدوات الصيد 

 التقاء التيارات البحرية الدفيئة مع الباردة  توافر اخلربات الفنية والعلمية يف صناعة السفن والثالجات 

 توافر املوانئ لرسو  السفن  التوسع يف تربية األمساك على أسس علمية 
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 الرابع  : اكتب ما تشير اليه كل عبارة من العبارات اآلتيةالسؤال 
 ) الرعي البدائي (  رعى متارسه مجاعات سكانية يف املناطق الصحراوية يف مساحات واسعه يف قارات العامل .1

 ) الرعي التجاري (  رعى ميارس يف مناطق احلشائش يف قارات العامل ويعتمد على األساليب العلمية احلديثة  .2

 ) المزارع السمكية (   ة انتشرت حديثا لزيادة الثروة السمكية وتقوم بإنتاج ثلثي اإلنتاج السمكيوسيل .3

 )األبقار (  تعد املصدر الرئيسي للحوم لغالبية سكان العامل وتدخل بنسبة كبرية من التجارة الدولية .4

 السماك () ا    متثل غذاء رئيسيا لكثري من سكان العامل وخاصة يف املناطق الساحلية .5

 
 السؤال الخامس  : صوب ما تحته خط

  ) أسيا (     أوىل قارات العامل  يف إنتاج األبقار أوروباتعد قارة  .1
 ) أستراليا (       اهم الدول املنتجة لألصواف الهند .2
 ) الواليات المتحدة (      املركز األول يف إنتاج الدواجن البرازيلحتتل  .3
 ) الصين (     املركز األول يف إنتاج األمساك الواليات المتحدةحتتل  .4

 ) الرعي التجاري (  خاصة يف مناطق احلشائش القصرية ) الرباري ( بأمريكا الشمالية الرعي البدائييوجد  .5

 ) الصين (       ثاني دولة إلنتاج الصوف ماليزياتعترب  .6

 

 السؤال السادس :  اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين  : 
 ( األرجنتين        –شيلى                   –)بريو                          ود الرعي التجاري يف دولة ............. بأمريكا اجلنوبية  يس .1

 األبقار      (         -األغنام                 -         الخنازير)         تعد الصني أوىل دول العامل إنتاجا للحوم ومعظمها من حلوم .....  .2

 األبقار      (         -       األغنام          -)اخلنازير                   ترتبط تربيتها باملراعى التجارية الواسعة ............... .3

 ( الصين               –اليابان                –اك معا  ) اهلند            األمس –حتتل دولة ......... املركز األول يف إنتاج اللحوم احلمراء  .4

 البيض (         –        األلبان      –) اجللود           يعد .......  املنتج الثاني اهلام للثروة احليوانية .5

 اجلاموس (       –األغنام         –           الرنة)    يربى حيوان ........... فى مناطق الرعي البدائي بإقليم التندرا .6

 األبقار      (      -       األغنام      -)اخلنازير            تعد الصني من اكرب الدول يف تربية ................. .7

 أسيا ( –         أمريكا الجنوبية   –) أوروبا         حتتل قارة .......... املركز الثاني يف إنتاج األبقار يف العامل .8

 أمريكا اجلنوبية (    –  إفريقيا     –) أسرتاليا         يوجد الرعي البدائي يف صحارى مشال قارة ............... .9

 اهلند (   –الصني         –     الواليات المتحدة)     تعترب ............. ثاني دول العامل إنتاجا للحوم .10

 البحريات (   –    البحار والمحيطات   –) األنهار   لعامل من مياه .............يأتى نصف اإلنتاج السمكى فى ا .11

 األغنام (       -     الرنه     -) االبل          ختلو قارة افريقيا من حرفة الرعى حليوان .... .12

 ( الغربى       –       الشماىل  –         الجنوبى)    ترتكز تربية االبقار يف قارة اسيا يف اجلزء ...............  .13

 ( الشرقى      –       الشرقى       –    الشماىل)   توجد اكرب دولة املربية لالغنام بالنسبة للعامل القديم يف اجلزء .... .14
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 السؤال السابع :  ما النتائج المترتبة على كل مما يأتي : 
 في معظم قارات العالم سانتشار حشائش السافانا واال ستب .1

  أصبحت هذه املناطق مصدرا رئيسيا للثروة احليوانية يف العامل   أدى إىل قيام النشاط الرعوى بها * 

 اكتشاف البترول وتوطين البدو  فى شبه الجزيرة العربية  .2

 أدى إىل تناقص أعداد البدو الرحل 

 انتشار التعليم في مناطق الرعي البدائي فى دول وسط أسيا  .3

 أدى إىل تناقص أعداد البدو الرحل 

 توافر الحشائش في قارة أستراليا .4

 أصحبت ثالث دولة يف إنتاج األغنام     

 تمتع الصين بسواحل طويله على البحار والمحيطات .5

  ) اصبحت  الصني أوىل دول العامل يف إنتاج األمساك ) ثلث اإلنتاج العاملي 

 وجود أغنام المارينو وفى أستراليا 

  أسرتاليا أوىل دول العامل يف إنتاج الصوفأصبحت 

 االهتمام بالموارد الحيوانية في العالم .6

 أدى إىل توفري احتياجات السكان من اللحوم واأللبان واملنتجات اجللدية 

 

 السؤال الثامن ما العالقة بين 
 ظهور البترول في شبه الجزيرة العربية وحرفه الرعي التقليدي .1

 لبدو برتك  حرفة الرعي والعمل حبرفة استخراج البرتولأدى ظهور البرتول قيام ا 

   توطني البدو يف مناطق استخراج البرتول 

 انتشار التعليم وسط اسيا والرعى البدائي .2

 ادى انتشار التعليم  اىل تغيري النشاط من الرعي إىل الصناعة والزراعة واخلدمات 

  يف دول وسط أسياادى ذلك اىل قلة أعداد العاملني حبرفة الرعي البدائي 

 زيادة إنتاج األسماك والتطور التكنولوجي .3
 يتزايد إنتاج األمساك مع استخدام األساليب املتطورة يف الصيد وتعليب األمساك 

 مناطق الحشائش وتنوع النشاط الرعوى فى العالم .4

 حيث ينتشر الرعى البدائى فى املناطق الصحراوية 

  ( االستبس ينتشر الرى التجارى فى مناطق احلشائش– ) السافانا 

 الثروة السمكية والتيارات المائية .5

 تتزايد كميات األمساك يف مناطق التقاء التيارات املائية الباردة مع الدفيئة 

 ضحالة المياه وإنتاج األسماك .6

   تتجمع األمساك يف هذه املياه ويتم صيدها غنى املياه الضحلة باملواد الغذائية  لألمساك  * 
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 السؤال التاسع  :  ماذا يحدث اذا :
 تناقصت مساحات المراعي في العالم .7

 أدى إىل قلة املنتجات احليوانية يف العامل   أدى إىل قلة الثروة احليوانية يف العامل * 

 كانت هناك مراع طبيعية واسعة في مصر .8

 زيادة الثروة احليوانية  يف مصر 

  احليوانية واملنتجات احليوانيةأصبحت مصر من الدول املصدرة للثروة 

 لم تتوفر الحشائش الطبيعية في أستراليا .9

 مل تصبح أوىل دول العامل إنتاجا للصوف   مل تصبح أسرتاليا ثالث دول العامل يف إنتاج األغنام * 

 

 

  السؤال العاشر  : دلل على صحة العبارة التالية :
 للرعي التجاري عده مميزات .1

 حلوم ( –* يعتمد على التخصص احليواني  ) البان   لمية احلديثة    يعتمد على األساليب الع 

 يهدف إىل اإلنتاج الضخم والتصدير إىل اخلارج   كل نوع حيوان له مزارع خاصة به * 

 سيطرة قارة اسيا على انتاج الثروة الحيوانية .2
 ) االغنام ) الصني (* اوىل القارات يف انتاج    اوىل القارات يف انتاج االبقار ) اهلند 

 ) اوىل القارات يف انتاج اللحوم وااللبان  ) الصني واهلند 

 السؤال الحادي عشر 
 في رايك كيف يمكن لمصر االستفادة من مصايدها المنتشرة على ساحل البحرين األحمر والمتوسط .1

 جيب ان تقوم مصر باستخدام النظم احلديثة يف الصيد وتطوير أدوات الصيد 

 مصر باستخدام السفن الثالجة حلفظ األمساك  جيب ان تقوم 

 جيب ان تقوم مصر بتطوير صناعة تعليب األمساك 

 حدد الصعوبات التي تواجه العديد من الدول العربية عند ممارسة الرعى التجارى .2
 قلة املراعى الطبيعية 

 قلة اعداد العاملني بالرعى بسبب توطني البدو والعمل يف البرتول 
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 )  قارن بين األغنام واألبقار من حيث   ) األهمية   الدول المربية 
 

 األغنام األبقار أوجه المقارنة
 مصدر غذائي رئيسي لغالبية سكان العامل   األهمية

 بنسبة كبرية يف التجارة الدولية يدخل 

   الصوف -تربى من اجل  اللحوم 

 اهلند                  * أسرتالياالصني                 *    أسيا ) اهلند (                 *    أمريكا اجلنوبية                      *   إفريقيا  اهم الدول المربية

 

  اهم الدول المنتجة ( –لحوم الحيوانات واأللبان من حيث  ) األهمية 
 

 األلبان لحوم الحيوانات أوجه المقارنة
 املنتج الثاني للثروة احليوانية  بعد اللحوم  املنتج  الرئيسي للحيوان  األهمية

 اهلند        * الواليات املتحدة              الصني                        * الواليات املتحدة                                اهم الدول 

 الرعي التجاري الرعي البدائي أوجه المقارنة
 االستبس ( –رعى ميارس يف مناطق احلشائش يف العامل ) السافانا   رعى ميارسه سكان املناطق الصحراوية يف مساحات واسعة يف قارات العامل  المقصود به

 
 مناطق التركز

        بادية الشام  (                -) شبة اجلزيرة العربية    الصحارى الحارة أسيا 

 شمال أفريقيا 

  (                 الصحارى المعتدلة)  دول وسط أسيا 

 أسيا ( -) أوروبا      صحارى التندرا الباردة 

 منطقة الرباري يف الواليات املتحدة (         أمريكا الشمالية ( 

        رجنتني (         ) األ  أمريكا الجنوبية 

  أستراليا 

 ) قارن بين الرعي البدائي والرعي التجاري من حيث  )  المقصود به   مناطق التركز 
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 أمام العبارة الخطأ: مع تصحيح الخطأ.× ( ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )        السؤال األول: ضع عالمة )      
 ( )     ×   ) الثانية(      أسرتاليا أوىل الدول إنتاجا للحديد .1

 ( )      ×    ) معظم الدول المنتجة ال تصنعه (  الدول  املنتجة للبوكسيت هي الدول املصنعة لأللومنيوم .2

 ( )      ×     )الصين(      تعترب أسرتاليا اكرب دول العامل إنتاجا للفحم .3

 ( )           يتم إنتاج الكهرباء احلرارية من الفحم والبرتول والغاز الطبيعي .4

 ( )      ×    (الغاز الطبيعى)   يعترب الفحم من مصادر الطاقة األقل تلوث البيئة واألرخص عامليا .5

 ( )             من الدول املستوردة للحديد اليابان وبريطانيا .6

 ( )          تستخدم الطاقة الشمسية يف توليد الطاقة الكهربية يف الدول املتقدمة .7

 ( )          معدن   200   معدن يستخدم منها 2000يوجد بالقشرة األرضية اكثر من  .8

 ( )         الكهرباء من حركة األمواج واملد واجلزر تقوم بريطانيا وفرنسا واليابان من إنتاج .9

  

 السؤال الثاني : اكمل الجمل اآلتية :
 يف قارة أمريكا اجلنوبية  تشيلي  الدولة األوىل يف إنتاج النحاس يف العامل هي .1

  أستراليا  أوىل الدول املنتجة للبوكسيت .2

 رغم عدم توافر البوكسيت بها لأللومنيومتعد الواليات املتحدة األمريكية اكرب دول العامل إنتاجا   .3

 أوىل دول العامل إنتاجا للبرتول السعوديةتعد دولة  .4

 أوىل الدول العربية   مصردول عربية تولد الطاقة الكهربائية من الرياح  وتعد  خمستوجد  .5

 

 السؤال الثالث : بم تفسر :
 % من المعادن 85لك الدول المتقدمة نحو تسته .1

 بسبب التقدم الصناعي يف الدول الكربى الصناعية 

 % من إنتاج الحديد الخام في التجارة الدولية 30يدخل  .2

 بسبب انتشار صناعة احلديد والصلب  يف عدد كبري من دول العامل 

 أهمية الحديد .3

  صناعة احلديد والصلبال نه يعد من اهم املعادن املستخدمة يف الصناعة مثل 

 أهمية معدن  النحاس .4

 ال نه يدخل يف صناعة األسالك و األدوات الكهربائية 

 قيام الدول النامية المنتجة لخام البوكسيت بتصديره إلى الدول المتقدمة .5

 بسبب عدم توافر مقومات صناعة األملونيوم بها وهى 

 سوق حملى وخارجي (   رة   * خربه علمية وفنية متطو    )الطاقة الكهربائية الوفرية * 

 توطن صناعة األلومنيوم فى الدول المتقدمة  .6

 بسبب توافر مقومات الصناعة  بها وهى 

 سوق حملى وخارجي (   * خربه علمية وفنية متطورة       )الطاقة الكهربائية الوفرية * 

 ( النشاط التعديني في العالم) الدرس الثالث 
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 ( توسع  العالم  في  استخدام الغاز الطبيعي كمصدر للطاقة         ) بسبب انه .7

 سهل النقل    * رخيص الثمن      مصدر طاقة اقل تلوثا للبيئة * 

 الواليات المتحدة كبرى دول العالم إنتاجا لأللومنيوم رغم قلة إنتاجها من البوكسيت .8

 ألنها تقوم باسترياد البوكسيت وتقوم بتصنيع األلومنيوم لتوافر مقومات صناعة األلومنيوم بها وهى 

 سوق حملى وخارجي (    * خربه علمية وفنية متطورة       فرية)الطاقة الكهربائية الو * 

   اتجاه بعض الدول ومنها مصر إلى استخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء .9

 ألنها طاقة نظيفة ال تلوث البيئة      ألنها  طاقة متجدده ومتوفرة * 

 تعد الدول المتقدمة األكثر استهالكا للمعادن ومصادر الطاقة .10

 نها يتوفر فيها راس املال والتكنولوجيا والصناعاتأل 

 معظم عمليات البحث والتنقيب تقوم بها شركات  اجنبية .11

 س املال أر متلك *    الن الشركات األجنبية متلك اخلربة الفنية والتكنولوجيا 

 تعدد وتنوع مصادر الطاقة والقوى المحركة في العالم .12

  متجددة نظيفة وطاقة غري متجددةبسبب تنوع مصادر الطاقة بني طاقة 

 ) يعد البترول من اهم مصادر الطاقة (  أهمية البترول كمصدر من مصادر الطاقة .13

  من الطاقة املستخدمة يف العامل 55الن البرتول مع الغاز الطبيعي يشكل % 

 ترتبط به التنمية االقتصادية  واالجتماعية والعالقات السياسية بني الدول 

  العديد من املشتقات كالبنزين والسوالرألنه ينتج منه  

 ارتفاع أسعار البترول بشكل مستمر .14

  ألنه من املوارد القابلة للنفاذ  * بسبب تعدد استخدامات البرتول  بسبب زيادة الطلب عليه * 

 أهمية مصادر الطاقة .15

 تلفةاستخدامات األنسان املخ وألنها من املوارد الطبيعية اليت ال غنى عنها يف الصناعة آ 

 )أهمية الفحم اقتصاديا (  حتى االن  18للفحم اهمية كبيرة منذ القرن  .16

  18ألنه كان اساس الثورة الصناعية يف اوروبا اواخر القرن 

 ألنه يستخدم يف توليد الكهرباء   ألنه مصدر رئيسي يف الصناعة يف الدول الصناعية  الكربى * 

 

 السؤال الرابع : ما العالقة بين كل من 
 البوكسيت واأللومنيوم .1

 البوكسيت هو اخلام الرئيسي لتصنيع معدن األلومنيوم 

 البترول والغاز الطبيعي .2

  من مصادر الطاقة فى العامل 55* يشكل مع البرتول حواىل    االثنني من مصادر الطاقة % 

 الرياح والكهرباء .3

 ول األفريقية توليد الطاقة الكهربائية من الرياح فى بعض الدول املتقدمة وبعض الد 
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 الغاز الطبيعي والكهرباء .4

 تستخدم الغاز الطبيعي يف إنتاج الكهرباء احلرارية 

 االمواج والكهرباء .5

 ) تستخدم االمواج يف توليد الكهرباء املائية  ) الكهرومائية 

 خام البوكسيت ومقومات الصناعة .6

 لتحويلة إىل معدن األلومنيوم إىل مقومات الصناعة مثل حيتاج خام البوكسيت 

    سوق كبري( –خربه علمية   -) طاقة كهربائية وفرية 

 الطاقة الكهربائية وصناعة األلومنيوم .7

 تعتمد صناعة األلومنيوم على توافر الطاقة الكهربائية لتحويل البوكسيت إىل األلومنيوم 

 

 السؤال الخامس  : دلل على ما يأتي :
 هناك  مراحل تسبق عملية التعدين .1

   عمليات الكشف والبحث عن اخلامات 

    إنشاء مساكن للعاملني ( -جتهيز املنجم لعملية التعدين  عن طريق )مد اخلطوط احلديدية والطرق 

 تعد مصر رائدة على المستوى العربي في انتاج بعض مصادر الطاقة النظيفة .2

  الطاقة الشمسية –تنتج مصر الطاقة الكهربائية من الرياح 

 تتعدد مصادر انتاج الطاقة الكهربائية في العالم .3

 املد واجلزر ( –الطاقة الكهرومائية ) الشالالت والسدود *    * الطاقة النووية  ) الفحم  والبرتول( من طاقة حرارية 

 الحاليوحتى الوقت  18للفحم أهمية كبيرة منذ القرن  .4

  ( 20(                   *  املصدر األول للطاقة  ) أوائل القرن  18كان اساس الثورة الصناعية فى اوروبا  ) أواخر القن 

 يستخدم يف توليد الكهرباء   مصدر رئيسي يف الصناعة يف الدول الكربى االن * 

 )للغاز الطبيعي  أهمية اقتصادية كبيرة(         توسع العالم في استخدام  الغاز الطبيعي كبديل لمصادر الطاقة      .5

               يستخدم يف املنازل                     هو مصدر طاقة نظيف ورخيص   * 

 يستخدم  وقود للسيارات    يستخدم يف  توليد الطاقة  الكهربائية احلرارية * 

   عامل% من مصادر الطاقة يف ال 25* ميثل      يستخدم يف الصناعة 

 السؤال السادس  : ما النتائج المترتبة على 
 هزيادة الطلب على البترول وتعدد استخدامات .1

 أدى إىل زيادة أسعار البرتول بشكل مستمر 

 قلة المقومات الصناعية في بعض الدول النامية المنتجة للمعادن .2

 ) أدى ذلك إىل تصدير املوارد املعدنية كمادة خام للدول املتقدمة مثل  ) احلديد والبوكسيت 

 عدم توافر الطاقة الكهربائية والخبرة الفنية في الدول النامية المنتجة للبوكسيت .3

 أدى ذلك إىل تصدير الدول  النامية البوكسيت إىل الدول املتقدمة لتصنيع األلومنيوم 

 الغاز الطبيعي نظافة ورخص ثمن .4

 أدى إىل زيادة اإلقبال عليه والتوسع فى استخدامه كبديل للبرتول 
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 السؤال السابع :  اكتب  المصطلح العلمي  للجمل التالية
 ) النشاط التعديني (  استخراج املعادن ومصادر الطاقة من فحم وبرتول وغاز طبيعي من باطن األرض أو بالقرب من السطح .1

 ) الفحم (     الرئيسي للطاقة يف العامل حتى أوائل القرن العشرينكان املصدر  .2

 ) الغاز الطبيعي (     % من مصادر الوقود يف العامل 25مصدر للطاقة النظيفة وميثل  .3

 ) الحديد (        من اهم املعادن املستخدمة يف الصناعة .4

 ) الكهرباء الحرارية (     طاقة تنتج من حمطات تدار بالفحم أو البرتول أو الغاز الطبيعي .5

 ) كهرباء نووية  (    طاقة تنتج من احملطات النووية السلمية وتعترب قارة أوروبا األوىل يف إنتاجها .6

  )الطاقة الكهرومائية (       تنتج من تدفق املياه من الشالالت أو السدود أو من حركات املد واجلزر أو األمواج .7

 ) مصادر الطاقة ( الغاز الطبيعي( –البرتول  –مثل ) الفحم  يف مجيع اجملاالت هي القوى احملركة حلياة اإلنسان .8

 
 السؤال الثامن :  ماذا يحدث اذا

 ) قامت الدول النامية بتصنيع المنتجات المعدنية بدال من تصديره خام ( في صناعة الحديد والصلب  تقدمت موريتانيا .1

   زيادة االنتاج الصناعي يف الدول النامية  املتقدمة صناعياتكون موريتانيا والدول النامية  من الدول * 

 تقل مساهمتها يف التجارة العاملية خلام احلديد     زيادة الدخل القومي للدول النامية * 

 لم يظهر البترول في منطقة الخليج  العربي .2

 اعية واالقتصادية  يف اخلليج * عدم وجود التنمية االجتم  مل تصبح السعودية أوىل دول العامل إنتاجا للبرتول 

 ) انتجت مصر الكهرباء من االمواج وحركة المد والجزر (  اعتمدت مصر على الطاقة الشمسية بشكل كبير .3

 وجود طاقة غري قابلة للنفاذ     وجود مصدر جديد ونظيف للطاقة ملصر * 

 استطاعت مصر توفري الكهرباء لقيام الصناعات اجلديدة   

 كهربائية والخبرة الفنية في الدول المنتجة للبوكسيتتوافرت الطاقة ال .4

 تقل تصدير البوكسيت للدول املتقدمة     تقوم الدول بتصنيع  األلومنيوم * 

 تتأثر صناعة األلومنيوم فى الدول املتقدمة وخاصة الواليات املتحدة االمريكية 

 
 السؤال التاسع :  اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين

  أمريكا ش (     –أسيا            –أفريقيا       -   اورويا  )   رة. ........  ثلث إنتاج العامل من الغاز الطبيعيتنتج قا .1

 (أسيا وأوروبا      –أمريكا ش و ج              –) أوروبا  وأمريكا ش        يأتي ثالث أرباع إنتاج العامل من الفحم من قارتي  ........ .2

 روسيا (           –     الصين            –فرنسا           -) هولندا       النحاس يف قارة أسيا ............... اهم دول إنتاج .3

 الربازيل (   –الواليات املتحدة      –     الصين    –) اهلند       تعد ....... اكرب دولة يف العامل إنتاجا للفحم .4

 تونس (   –السودان            –مصر          –       موريتانيا)   احلديد................. من الدول النامية املشاركة يف تصدير .5

 الصني (    –الواليات املتحدة     –    روسيا   –) السعودية    تعد دولة ............ ثاني دول العامل يف إنتاج البرتول .6

  الصني (     –   الواليات المتحدة     –روسيا    –) السعودية    الطبيعيتعترب ........... أوىل دول العامل  إنتاجا للغاز  .7

 ( الصين            –تشيلي            –روسيا          -)السعودية     الدولة الثانية يف إنتاج النحاس يف العامل هي................ .8

 الواليات املتحدة (       –اهلند         –أسرتاليا    –     لصينا)    أوىل دول العامل إنتاجا للحديد ..................... .9
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 أمريكا اجلنوبية (        –إفريقيا          – أمريكا الشمالية     )  تلى قارة ....................... قارتي أوروبا واسيا يف إنتاج الفحم .10

 الصني (     –   الواليات المتحدة     –روسيا    –) السعودية    .ثانيه دول العامل إنتاجا للفحم ........................... .11

 القطب الشماىل (    –اهلندي   –   الهادي   -) األطلنطي     توجد اكرب دولة انتجا للنحاس شرق احمليط....... .12

 انشاء املساكن (   –انشاء الطرق      –      النقل والتوزيع)     يعد من املراحل الالحقة لعملية التعدين..... .13

 

 السؤال العاشر قارن بين كل من  :
  اهم الدول المنتجة ( –الحديد والنحاس من حيث ) األهمية  

 

 النحاس الحديد وجه المقارنة
 اهم املعادن املستخدمة يف الصناعات   األهمية

 )صناعة احلديد والصلب (

 يستخدم يف صناعات الكثرية مثل 

 األدوات الكهربائية( -) األسالك الكهربية   

 *شيلى       * الصني       الصني              * أسرتاليا           الدول المنتجة

 

 السؤال الحادي عشر  :  صوب ما تحته خط 
 (األلومنيوم)      النحاسيعد البوكسيت اخلام الرئيسي ملعدن  .1

 )أوروبا(     أسترالياأوىل قارات العامل يف إنتاج الغاز الطبيعي قارة  .2

 )أوروبا(    أوىل قارات العامل إنتاجا للطاقة النووية أمريكا الشماليةتعد  .3

 ) البترول (   % من الطاقة املستخدمة يف  العامل     55والغاز الطبيعي حنو  الفحميشكل  .4

 )أمريكا الشمالية(    لعامل إنتاجا للطاقة النوويةثاني قارات ا أمريكا الجنوبيةتعد  .5
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 أمام العبارة الخطأ: مع تصحيح الخطأ.× ( ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )        السؤال األول: ضع عالمة )      
 ( )          الصناعية احلديثة يف قارة أمريكا الشماليةتعد كندا واملكسيك من املراكز  .1

 ( )           من اهم مراكز الصناعة يف إقليم شرق أسيا اجلزيرة اليابانية هنشو .2

 ( )            تعد الصناعة مقياسا رئيسيا لتطور الشعوب وازدهارها .3

 ( )           تنتشر املراكز الصناعية احلديثة يف افريقيا يف املشال واجلنوب .4

 (  X)         األطلنطي ()   اهلندييقع اكرب األقاليم الصناعية يف العامل اجلديد من الغرب من احمليط  .5

 
 السؤال الثاني : اكمل الجمل اآلتية :

 الصين من الدول النامية اليت اقرتبت من مستوى الدول املتقدمة   .1

      غرب ووسط  أوروباتعد بريطانيا  و املانيا و  فرنسا من اهم مراكز الصناعة يف إقليم  .2

 
 السؤال الثالث : بم تفسر :

 عادة  ما تكون الدول المتقدمة هي الدول التي تطورت فيها الصناعة تطورا مذهال (تطورت الصناعة تطورا مذهال في الدول المتقدمة  ) .1
  ألنها تطبق األحباث والتجارب العلمية    ألنها أخذت باألساليب العلمية *  

 ألنها تقوم بتطور املنتجات باستمرار 

 قيام مراكز صناعية حديثة في منطقة الخليج العربى .2

  قيام الصناعات البرتولية  ( الطبيعيالغاز  –بسبب توافر مصادر الطاقة ) البرتول * 

 ووسط  أوروبا  ) بسبب (تقدم الصناعة في غرب  .3

 الوحدة األوروبية ) االحتاد األوروبي (    الطبيعية والبشرية توافر مقومات الصناعة * 

 احلماية اجلمركية   التكامل االقتصادي لدول غرب ووسط اوروبا * 

 تعد منطقة شمال شرق الواليات المتحدة من اكبر األقاليم الصناعي في العالم الجديد .4
 بسبب وفرة األيدي العاملة  * بسبب وفرة مصادر الطاقة   واد اخلامبسبب وفرة امل * 

 

 السؤال الرابع : ماذا يحدث اذا
 أخدت الدول النامية باألساليب العلمية وطبقت األبحاث والتجارب العلمية .1

 تصبح من األقاليم الصناعية الكربى     سوف تتطور الصناعة بها  *    

 ول وسط وغرب اوروبالم يتكون االتحاد األوربي لد .2
  عدم احلماية اجلمركية للصناعة األوروبية   لن تقوم الوحدة االقتصادية األوربية * 

  مل تتكامل اجلوانب االقتصادية والصناعية هلا 

 

 السؤال الخامس صوب ما تحته خط
 المتحدة() شمال شرق الواليات    غرب ووسط أوروبااكرب األقاليم الصناعية يف العامل اجلديد إقليم  .1

 ) الصناعات البترولية (    يف دول اخلليج العربي التكنولوجيةترتكز الصناعات  .2

 ( النشاط الصناعي في العالم)  الدرس الرابع
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 ) إقليم شرق أسيا الصناعي (   الصناعي روسيا وأوكرانياتعد مجهورية كوريا من دول إقليم  .3

 )روسيا وأوكرانيا (   الصناعي  وسط وغرب أسياإقليم األورال الصناعي وموسكو  يتبع إقليم  .4

 )السيارات (     الفخار  والنسيج اليدويمن الصناعات املتقدمة صناعة  .5

 

 السؤال السادس  : اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين
 ( البحيرات العظمى      –دلتا املسيسيب           –اتسع إقليم مشال شرق الواليات املتحدة ليشمل ..........           ) األبالش   .1

 ( كل ما سبق       -شيلي       -األرجنتني          -الربازيل الصناعية احلديثة يف أمريكا اجلنوبية  ............       ) من املراكز .2

 (كل ما سبق –تايالند    -   اإندونيسي  -سنغافورة    -ماليزيا   من املراكز الصناعية احلديثة يف جنوب شرق أسيا ....           ) .3

 (كل ما سبق       –دولة جنوب إفريقيا                 -مصر     )         صناعية احلديثة يف إفريقيا ............... من املراكز ال .4

 (  اروسيا وأوكراني  -مشال شرق الواليات املتحدة    -يبدو إقليم ..... الصناعي يف شكل مناطق متباعدة               )غرب ووسط أوروبا     .5

 ( شرق أسيا      -روسيا و أوكرانيا             –) غرب أوروبا                اجلزر اليابانية من اهم الدول الصناعية يف إقليم ...........   .6

 

 السؤال السابع  : ما النتائج المترتبة على
 الوحدة االقتصادية في قارة أوروبا بالنسبة لإلنتاج الصناعي بها .1

      أدت إىل التكامل  يف مجيع اجلوانب ) االقتصادية والصناعية (   يف اقليم غرب ووسط اوروبا 

 عملت على  احلماية اجلمركية للصناعة األوروبية     

 
 السؤال الثامن :اجب عن األسئلة التالية

 ما هى المقومات الطبيعية والبشرية لقيام الصناعة  .1

 اختالف تركز الصناعة في العالم من منطقة الخرى ( –صيغة أخرى ) بم تفسر           
  : على حسب توفر مقومات الصناعة وهى 

  
 المقومات البشرية المقومات الطبيعية

  حيوانية ( –زراعية  –توافر املواد اخلام ) معدنية 

 توافر مصادر الطاقة 

 املوقع املتميز 

 توافر األيدي العاملة املاهرة 

 التطور العلمي 

  توفر راس املال –توفر األسواق 

 السياسية احلكومية املساندة للصناعة 

 

 اذكر األقاليم الصناعية في العالم .2
         إقليم   شرق أسيا    *   إقليم غرب ووسط أوروبا             إقليم روسيا وأوكرانيا* 

    املراكز الصناعية احلديثة    إقليم مشال شرق الواليات املتحدة * 
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 من وجه نظرك  ما المقومات الطبيعية والبشرية يمكن ان تساهم  في قيام التنمية الصناعية في مصر .3
  حيوانية ( اليت تساعدها على التنمية الصناعية –زراعية  –تتوفر يف مصر بعض  املواد اخلام ) معدنية 

 هرباء الالزمة للصناعةتتوفر فى مصر مصادر الطاقة واستخدام الطاقة الشمسية والنووية يف توليد الك 

  املوقع املتميز الذى تتمتع به مصر 

 البد من إدخال التطور العلمي فى الصناعة البد من تدريب األيدي العاملة على األساليب احلديثة * 

 البد من مساندة احلكومة للصناعات   البد من تشجيع رؤوس األموال األجنبية * 

 

 تالية  السؤال التاسع : دلل صحة العبارات  ال

 حيث يوجد بها ) تنوع الصناعات في إقليم شمال شرق الواليات المتحدة ( .1

 الصناعات اإللكرتونية     صناعات هندسية متطورة * 

 صناعات خفيفة واستهالكية ) الصناعات الغذائية والنسيجية (  صناعة السيارات واألدوات الكهربية 

 وازدهارهاتعد الصناعة مقياسا رئيسيا لتطور الشعوب  .2
 جند ان الدول املتقدمة هي الدول اليت تطورت فيها الصناعة 

  ألنها تطبق األحباث والتجارب العلمية    ألنها أخذت باألساليب العلمية *  

 ألنها تقوم بتطور املنتجات باستمرار 

 

 السؤال العاشر  اكتب ما تشير اليه الجمل التالية 
 )الصناعة (    وفيه يتم حتويل املواد اخلام إىل منتجاتقمة األنشطة االقتصادية املتطورة  .1
 )االتحاد األوروبي (    هيئة تقوم حبماية اجلوانب االقتصادية والصناعية مجركيا  وتدعيمها يف أوروبا .2

 يعية للصناعة () المقومات الطب حيوانية ( توافر مصادر الطاقة املوقع املتميز –زراعية  –تتمثل فى توافر املواد اخلام ) معدنية  .3

 ) المقومات البشرية للصناعة ( توفر راس املال والسياسية احلكومية  –توافر األيدي العاملة املاهرة  و التطور العلمي و توفر األسواق  .4

 

   السؤال الحادي عشر

 ما العالقة بين الصناعة والدول المتقدمة .1

  الدول املتقدمة  تتوفر بها املقومات الطبيعية والبشرية لقيام الصناعة   

  أدى ذلك إىل قيام  الصناعات فى الدول املتقدمة 

 
 اكتب مثال لكل من الصناعات التاليةالسؤال الثانى عشر : 
 الصناعات الثقيلة   السفن –الطائرات 

 الشناعات االستخراجية  البرتول والغاز والفحم 

 الصناعات التحويلية  النحاس يستخدم يف االسالك الكهربائية 

 الصناعات الهندسية  تاإللكرتونيا 
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 أمام العبارة الخطأ : مع تصحيح الخطأ .× ( ( أمام العبارة الصحيحة  وعالمة )        السؤال األول  : ضع عالمة )      
 ( )      ×  ( 3.2)        مليون كم مربع 2.3تبلغ مساحة اهلند  .1

 ( )      × ) الشمال (      حيد اهلند من الشرق دولة نيبال والصني وبوتان .2

 ( )      ×  )الغرب والجنوب الغربي(   ب الشرقيحيد البحر العربي اهلند من جهة الشرق واجلنو .3

 ( )           األنهار تقطعها قاعدته مشاال متتد هضبة الدكن يف شكل مثلث .4

 (  )          متتد فى مشال اهلند سهول نهر اجلانج بينما يف جنوبها سهول نهر كوفرى .5

 ( )        نيودهلى  و بومباى  مثل  يرتكز سكان اهلند يف السهول الساحلية والفيضية واملدن الكربى .6

 ( )      × ( ) األنهار واألمطار     تعتمد الزراعة يف اهلند على املياه اجلوفية .7

 ( )      × دول العالم بعد الصين ( ثاني)     تعد اهلند أوىل دول العامل من حيث عدد السكان  .8

 ( )      ×  ) تنتج(   السنوات األخرية ال تنتج اهلند احملاصيل الغذائية بكميات كبرية خاصة يف .9

 ( )          من اهم الصناعات يف اهلند اإللكرتونيات والسيارات واحلديد والصلب  .10

 ( )        يوجد اكرب املراكز للصناعات اليدوية و العديد من املراكز اإلسالمية يف مدينة حيدر اباد .11

 ( )             والصنيتعد جبال اهليمااليا حد طبيعيا بني اهلند  .12

 ( )      × (الغات الغربية)  تتميز السهول الساحلية للهند على البحر العربى بالضيق بسبب وجود جبال الغات الشرقية .13

 

 السؤال الثاني : اكمل الجمل اآلتية :
 شرقا 97:   68مشال دائرة االستواء  ومن خطى طول  35:  8متتد اهلند بني دائرتي عرض  .1

 البنغالحيد اهلند من الشرق واجلنوب الشرقي خليج  .2

 الغربية والشرقية الغاتتتمثل اجلبال يف اهلند  يف جبال  .3

 اهلند  وتقل كلما اجتهنا مشاال  جنوبتسقط األمطار املومسية الصيفية يف   .4

 الدكن تنمو احلشائش القصرية على هضبة  .5
   الدكنمجه يف هضبة وتوجد منا الفحمتعد اهلند ثالث دول العامل إنتاجا  .6

 العربيوالبحر  البنغالسواحل اهلند طويله على خليج  .7

 

 السؤال الثالث : بم تفسر
 تعتبر الهند شبه جزيرة .1

 ألنها حتيط بها املياه من مجيع اجلهات عدا جهة الشمال 

 ) الغرب واجلنوب الغربي  ) البحر العربي (   يف الشرق  و اجلنوب الشرقي) خليج البنغال * 

 توجد بالهند ثروات حيوانية ضخمة .2

  االغنام ( –اجلاموس  –* تربى عليها ) االبقار    بسبب كثرة املراعي  الطبيعية بها                          

 القيمة االقتصادية المحدودة لألبقار في الهند  .3

 ) ألسباب دينية  ) حتريم الديانة اهلندوسية اكل األبقار  

 ( نماذج للدول النامية والمتقدمة)  الوحدة الثانية
 جمهورية الهند      ) قارة أسيا (
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 للطاقة النووية والكهربيةلجوء الهند  .4

 بسبب فقر اهلند من إنتاج البرتول ومصادر الطاقة األخرى 

 تنوع األنشطة االقتصادية الزراعية والصناعية في الهند .5

 مثل  ) الثروات املعدنية  واملوارد الزراعية واحليوانية والسمكية (  بسبب تنوع املوارد الطبيعية بها * 

 كميات كبيرةإنتاج الهند محاصيل غذائية ب .6

 بسبب اتساع مساحة األراضي الزراعية اليت تعتمد على األنهار واألمطار 

 تطور الصناعة في الهند .7

  مواد خام ( –خربات فنية  –بسبب توافر مقومات الصناعة ) أيدى عاملة 

 االهتمام بالتعليم والبحث العلمي 

 اعتبار الهند من الدول الرئيسية المنتجة لألسماك .8

  احمليط اهلندي ( –خليج البنغال  –بسبب طول سواحلها على احمليطات واخللجان   ) البحر العربي 

 تفوق الهند في صناعة الحديد والصلب .9

 ثالث دول العامل يف اإلنتاج  وهى بسبب توفر الفحم بها*    بسبب امتالك اهلند للحديد 

  الفحم أساس قيام صناعة احلديد والصلب 

 نيودلهي من اهم مدن الهندتعد مدينة  .10

  املعامل التارخيية (  –املراكز الصناعية  –ألنها  العاصمة السياسية للهند   بها  ) اجلامعات 

 

 السؤال الرابع اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين
 غربا ( -جنوبا     –      شماال       –درجة وتقل كلما اجتهنا ............. ) شرقا    30يزيد املتوسط السنوي للحرارة يف اهلند عن  .1

 (الموسمية    –النفضية      –الصينية          –) االستوائية     تنمو على السواحل الشرقية والغربية للهند الغابات ..............  .2

 بوتان (   –الصني          -      باكستان       –) اليابان        حيد اهلند من الشمال الغربي دولة  .................... .3

 بوتان (   –الصني          -      ميانمار       –) اليابان          حيد اهلند من الشمال الشرقي دولة  .................... .4

 براهماتريا (   –ترا مالو    -   كروماندل        –يعرف السهل الساحلي على خليج البنغال  شرقا باسم سهل .........     ) ملبار       .5

 مالوترا (        -كروماندل          –         ملبار)    يعرف السهل الساحلي على البحر  العربي غربا باسم سهل ......   .6

 بوتان (    –الصني               -          باكستان)     أطول حدود بريه لدولة اهلند متتد مع دولة ..... .7
 

 السؤال الخامس  ما هو الدليل على االتي :  
 استطاعت الهند مواجهه المشكلة السكانية .1

  ( بسبب اتباع سياسة تنموية خمتلفة  مثل ) االهتمام بالتعليم    * تطوير البحث العلمي 

 أدى ذلك  إىل تطوير اإلنتاج الزراعي والصناعي 

 تنوع النبات الطبيعي في الهند .2

  املومسية على السواحل الغربية والشرقيةيوجد الغابات 

 تنمو احلشائش القصرية على هضبة الدكن 
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 تنتج الهند محاصيل متعددة .3

   زيتية (          –حماصيل  نسيجية   –حماصيل سكرية  -احملاصيل الزراعية ) حبوب غذائية 

   زاد اإلنتاج الزراعي خالل السنوات األخرية 

 ة ضخمةتوجد بالهند ثروة حيواني .4
 توجد بها ثورة حيوانية كبرية بسبب كثرة املراعي 

  األبقار ( –األغنام  –توجد بها أعداد ضخمة وكبرية من ) اجلاموس 

 يكاد يتشابه الجانب الشرقى والجانب الغربى للهند .5

  جبال الغات الشرقية –اجلانب الشرقي تقع ) سهول كروماندل 

  الغات الغربيةجبال  –اجلانب الغربي تقع ) سهول ملبار 

 تساهم مصر في زيادة اإلنتاج الزراعى لدولة الهند بطريقة غير مباشرة .6

 اليت تزيد من خصوبة الرتبة الفوسفات –األمسدة  للهند بسبب تصدير مصر 

 وجود عالقات اقتصادية بين مصر والهند .7
  اجللود ( –الفوسفات  –األمسدة  –تصدر مصر للهند ) القطن 

  قطع غيار وسائل النقل ( –التوابل  –السمسم  –الشاي  –تستورد مصر من اهلند ) غزل القطن 

 

 السؤال السادس   ماذا يحدث اذا
 لم تستخدم الهند الطاقة النووية .1

 كانت ستظل فقرية يف الطاقة ألنها ال يتوفر عندها البرتول ومصادر الطاقة األخرى 

 سوف تتأخر الصناعة بها 

 الهند من الفحم قليلكان إنتاج  .2

 عدم قيام صناعة احلديد والصلب يف اهلند 

 لم تتبع الهند السياسات التنموية المختلفة لمواجهه المشكلة السكانية .3

 عدم تقدم  وتطور الزراعة والصناعة يف اهلند   عدم تغلب اهلند على املشكلة السكانية بها * 

 قلت األمطار على الساحل الغربي للهند .4

 ابات املومسيةاختفاء الغ 

 

 السؤال السابع  : ما النتائج المترتبة على 
 وجود الفحم بكميات كبيرة في الهند .1

 أدى إىل قيام صناعة احلديد والصلب يف اهلند 

 افتقاد الهند للبترول .2
 أدى إىل جلوء اهلند إىل استخدام الطاقة النووية والكهربية 
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 السؤال الثامن   : اكتب ما تشير اليه الجمل التالية 
 )الديانة الهندوسية (         ديانة حترم ذبح األبقار .1

 ) الفحم (     من مصادر الطاقة وتعد اهلند ثالث دول العامل إنتاجا له .2

  (  ) بومباى   مدينة باهلند تعد اكرب املوانئ واملدن الصناعية على الساحل الغربي .3

 

 السؤال التاسع   : صوب ما تحته خط 
 )جبال الهيمااليا (      الغاتمتتد يف مشال اهلند سالسل جبال  .1

 ( )دولة بنجالدش      بالكامل داخل حدود اهلند ميانماراتقع دولة  .2

 ) مناخ موسمي (        معتدل باردتتمز اهلند مبناخ  .3
 ) ثانية  (        دول العامل سكانا أولىتعد اهلند  .4

 ) السرطان  (        فى وسط اهلند الجدىمير مدار  .5

  
 السؤال العاشر   : ما العالقة  بين  

 إنتاج األسماك في الهند –طول السواحل الهندية  .1
 بسبب طول السواحل أصبحت اهلند من الدول الرئيسية يف إنتاج األمساك 

 األمطار والنبات الطبيعي في الهند .2
  إىل منو الغابات املومسية  يف ) الساحل الغربي والشرقي للهند (أدت سقوط  األمطار الغزيرة 

 الهند فيإنتاج الفحم والصناعة  .3
   اهلند وخاصة صناعة  احلديد والصلب  يفأدى توافر إنتاج الفحم إىل قيام تطور الصناعة 
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 أمام العبارة الخطأ : مع تصحيح الخطأ .× ( ( أمام العبارة الصحيحة  وعالمة )        السؤال األول  : ضع عالمة )      

 ( )        نصف مساحة قارة أمريكا اجلنوبية  مليون كم مربع وهى 8.5اكثر من تبلغ مساحة الربازيل  .1

 )     ×     ( ( غابات استوائية)    العاملغابات حوض األمازون هي اكرب غابة خمروطية يف  .2

 ( )            الربازيل هي أوىل دول العامل إنتاجا للنب وقصب السكر  .3

 )     ×     ( ) الجنوب الشرقي (  و ريو دي جانريو   وترتكز الصناعة يف اجلنوب الغربي قرب مدينة ساو باول .4

 ( )          والبوكسيت واملنجنيزتوجد يف الربازيل  ثورة معدنية أهمها احلديد  .5

 )     ×     (   ) أولى (  تعد الربازيل ثاني دول أمريكا اجلنوبية من حيث املساحة وعدد السكان .6

 ( )           % من عدد سكان قارة أمريكا اجلنوبية50ميثل سكان الربازيل  .7

 )     ×     (  نوب البالد () ج   تنتشر األراضي الزراعية مشال الربازيل وحوض نهر األمازون .8

 
 السؤال الثاني : اكمل الجمل اآلتية :

 غربا  74و   35جنوبا  دائرة االستواء وبني خطى طول   33مشاال  و   5متتد الربازيل بني دائرتي عرض  .1

 فى جنوبها الجدىمشال دولة الربازيل بينما مير مدار  االستواءمير دائرة  .2

    بوليفيا -بيرو حيد  الربازيل من جهة الغرب دوليت  .3

 بأرجواي -أورجواي   -األرجنتين  حيد  الربازيل من جهة اجلنوب دول   .4

 الشمالمن جهه   جوايانا -سورينام  -فنزويال   –جيانا حتد الربازيل    .5

 السكان من % 25من مساحة الربازيل ويعمل بالزراعة  % 2تبلغ مساحة األراضي الزراعية   .6

 
 السؤال الثالث : بم تفسر :

 ضيق السهول الساحلية المطلة على المحيط األطلنطي في البرازيل .1

 بسبب اقرتاب اهلضاب من الساحل 

 تنتشر الحشائش الحارة  ) السافانا ( فوق هضبة البرازيل .2

 بسبب وقوع هضبة الربازيل يف املناخ املدارى احلار 

 كبيرةامتالك  البرازيل ثروة حيوانية  .3

 ) بسبب وجود املراعي الدائمة اليت تغطى مساحات واسعة يف )مشال هضبة  الربازيل 

 مليون نسمه  202تعانى البرازيل من قلة السكان بالرغم ان عدد السكان  .4

  بسبب مساحة الربازيل الواسعة 

 نوجود مناطق شبه خاليه مثل سهول األمازو  

 برازيلتركز  السكان في الساحل الجنوبي الشرقي لل .5

     ساوباولو  (   -سانتوس   -بسبب وجود املدن الرئيسية مثل  ) ريو دى جانريو 

 البرازيل من الدول المنتجة لألسماك .6

  وجود نهر األمازون       البحر الكارييب  (    –امتالكها سواحل طويلة على ) احمليط األطلنطي * 

 جمهورية البرازيل االتحادية
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 البرازيل تعد الزارعة من األنشطة االقتصادية الهامة في .7

 بسبب اتساع مساحة األراضي الزراعية وعمل ربع السكان بالزارعة 

 بسبب وجود السهول الفيضية لنهر االمازون ووجود االمطار 

 تطور الصناعة في البرازيل  .8

 الزراعية  املواد اخلام* توافر      بسبب توافر الثروة املعدنية بها 

 تنوع النشاط االقتصادي في البرازيل .9

  تنوع املوارد الطبيعيةبسبب 

  صناعات ( -موارد معدنية   –سواحل لصيد االمساك  –غابات  لقطع االشجار  –نبات طبيعي للرعي  –) ارض زراعية 

 يمثل الرعي حرفه مهمة في االقتصاد البرازيلي .10

  بسبب امتالك الربازيل ثورة حيوانية  مشال هضبة الربازيل يفبسبب وجود املراعي الدائمة * 

   نقل العاصمة من ريودى جانيرو إلى برازيليا .11

 لتعمري هضبة الربازيل وإعادة توزيع السكان حنو الداخل 

 تعد البرازيل من اهم دول العالم فى تصدير اللحوم .12

 بسبب امتالكها ثروة حيوانية كبرية 

  إقامة عدة مدن على هضبه البرازيل .13

 اخل مثل )برازيليا(لتعمري هضبة الربازيل وإعادة توزيع السكان إىل الد 

 قطع أشجار الغابات االستوائية والمدارية في البرازيل .14

 بسبب قيام صناعة  تصنيع األخشاب 

 

 السؤال الرابع : ما النتائج المترتبة على 
 جنوبا ( 33شماال و  5الموقع الفلكي للبرازيل )امتداد البرازيل ما بين دائرتي عرض   .1

  املناطق االستوائية واملداريةادى اىل وقوع معظم الربازيل يف 

 سيادة املناخ املعتدل الرطب يف اقصى جنوب شرق الربازيل 

 انتشار المراعي الدائمة شمال هضبه البرازيل .2

 اصبح الرعي احلرفة الرئيسية   امتالك الربازيل ثروة حيوانية كبرية* 

 توافر الموارد المعدنية والزراعية واأليدي العاملة في البرازيل  .3

 ىل تطور وتقدم الصناعة يف الربازيلأدى إ 

 توافر المراعي الطبيعية في البرازيل .4

  للحوم *اصبحت من الدول املصدرة      أدى إىل زيادة الثروة احليوانية 

 إنشاء مدينة برازيليا كعاصمة جديدة للبرازيل .5

 أدى إىل تعمري هضبة الربازيل 

 وجود الغابات االستوائية في سهول نهر األمازون .6

  إىل قلة السكان يف سهول نهر األمازونأدى 
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 السؤال الخامس : دلل على كل ما يأتي

 )حيث يسود ( تنوع المناخ في البرازيل  .1
     )      املناخ االستوائي يف                )  حوض األمازون والسهل الساحلي 

  )  املناخ املدارى احلار يف      ) السهول الشرقية وهضبه الربازيل 

 )  املناخ املعتدل الرطب يف     )  اقصى جنوب شرق الربازيل 

 ) حيث يسود ( تنوع النبات الطبيعي في البرازيل .2

 الغابات االستوائية يف حوض االمازون 

 حشائش السافانا فوقع هضبة الربازيل 

 اجلنوبية لحشائش املعتدلة يف اطراف الربازي 

 )الن بها( تلفة يعتبر السكان في البرازيل خليطًا من أجناس مخ .3
 ةاهلنود احلمر ) السكان األصليون للبالد(             *   السكان السود )أصول أفريقية (                            *عناصر  أوروبي 

 قوة العالقات االقتصادية بين مصر والبرازيل .4

  19العالقات بني مصر والربازيل قدمية ترجع إىل القرن 

  األمسدة ( –املنسوجات  –األثاث  –املواد الغذائية  –تصدر مصر للربازيل  ) األقطان 

  ) النب (  –اللحوم  –املعادن ) احلديد ( -السكر –تستورد مصر من الربازيل  )احلبوب ) الزيتية 

 تطور الصناعة في البرازيل في العصر الحاضر .5
 املوارد الزراعية واأليدي العاملة  (حيث توفرت مقومات الصناعة ) الثروات املعدنية و 

 صناعة األمسدة ( –اآلالت الكهربية  –الطائرات  –السيارات  -ظهرت الصناعات الثقيلة ) احلديد والصلب 

 قدميا كانت الصناعات الغذائية املنسوجات 

 
 السؤال السادس : اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين

 الغابات االستوائية (  –االستبس       –     السافانا)                     الربازيلتنتشر حشائش ......... يف هضبه  .1

 السهلى (     –       الهضبى     –)اجلبلى           يسود املظهر  ..............معظم السطح يف الربازيل .2

 ريودى جانريو ( -   برازيليا   -)ساوباولو   أنشئت عدة مدن إلعادة توزيع السكان حنو الداخل منها مدينة ..........        .3

 الغابات االستوائية  ( –احلارة  -  المعتدلة)               تنمو احلشائش ...............  يف األطراف اجلنوبية للربازيل .4

 
 السؤال السابع  : صوب ما تحته خط 

 ) األطلنطي (        الهادييصب نهر األمازون يف احمليط  .1

 ) ضيقة(    واسعةلسهول الساحلية للربازيل على احمليط األطلنطي بانها سهول تتميز ا .2

 ) األمازون (     المسيسبيتتمثل  السهول الفيضية يف الربازيل  يف سهول نهر  .3

 )الحديد (      النحاستستورد مصر من الربازيل املعادن وخاصة معدن  .4
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 السؤال الثامن : اكتب ما تشير اليه الجمل التالية 
 ) ميناؤوس (    مدينة أنشئت على نهر األمازون فى الربازيل إلعادة توزيع السكان حنو الداخل .1

 )برازيليا (      تعد مدينة برازيليا العاصمة اجلديدة للربازيل واهم املدن .2

 ( )ريودى جانيرو     العاملالعاصمة القدمية للربازيل وتعد واحدة من امجل مدن  .3

 )ساوباولو ( الرملية الواسعة ئالشواط -تقع على احمليط األطلنطي تشتهر باملباني الضخمة        –اهم املوانئ  .4
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 أمام العبارة الخطأ : مع تصحيح الخطأ .× ( ( أمام العبارة الصحيحة  وعالمة )        السؤال األول  : ضع عالمة )      
 ( )           والية 12تضم  استقلت نيجرييا عن بريطانيا وأصبحت دولة احتادية .1

 ( )           حيد نيجرييا من جهة اجلنوب خليج غينيا  واحمليط األطلنطي .2

 ( )            نيجرييا باإلنتاج الزراعي يعد اإلقليم الغربي اغنى مناطق .3

 ( )     ×   غرب()       تقع نيجرييا فى شرق قارة إفريقيا .4

 ( )     ×  الثانية()     تعد نيجرييا أوىل الدول األفريقية إنتاجا حملصول األرز .5

 ( )              تنتج نيجرييا الفحم من املنطقة الشرقية .6

 ( )          الطاقة  يف نيجرييا القصدير  والفحم والبرتولمن اهم املعادن ومصادر  .7

 ( )          يستخرج البرتول  يف نيجرييا من منطقة قرب الساحل يف اجلنوب الشرقي .8

 ( )         الصناعات الكيماوية –تكرير البرتول  –اهم الصناعات فى نيجرييا الغزل والنسيج  .9

 ( )       وزيت النخيل فى وسط ومشال نيجرييا الفول السوداني –لكاكاو ا –الرفيعة  –يزرع الذرة الشامية  .10

 

 السؤال الثاني : اكمل الجمل اآلتية :
 الف كم مربع    924تبلغ مساحة نيجرييا حواىل   .1

 شرقا  14   30و       2    30 مشال دائرة االستواء  وبني خطى طول 14و    4متتد نيجرييا بني دائرتي عرض  .2

   الكاميرون وتشادومن الشرق دوليت   بنينومن الغرب دولة    النيجرحيد نيجرييا من الشمال  دولة   .3

 مرت 1700فى السهول الشمالية ويصل ارتفاعها إىل  جوستقع هضبة  .4

 السؤال الثالث : بم تفسر :
 قله عدد السكان فى دلتا النيجر .1

  بسبب الظروف املناخية القاسية               (بسبب كثافة الغابات )  وانتشار الربك واملستنقعات* 

 تمتع نيجيريا بموارد طبيعية متنوعة .2

 وفرة املوارد املعدنية والبرتول  وفرة األنهار والبحريات بسبب وفرة األراضي الزراعية والغابات * 

 أهمية إنتاج المطاط في نيجيريا .3

  إىل اخلارج * تقوم بتصدير املطاط      أوىل دول القارة يف اإلنتاج 

 انتشار  أعداد كبيرة من األبقار واألغنام والماعز فى نيجيريا .4

 النتشار  مراعى حشائش السافانا الغنية 

 تنتج نيجيريا كميات كبيرة من األسماك .5

  وجود األنهار والبحريات  الداخلية    بسبب وجود ساحل طويل على ساحل غينيا * 

 ( أهمية الغابات في نيجيريا ) ثلث المساحة .6

  تقوم عليها نشاط قطع األشجار       يعترب مصدرا لألخشاب * 

 يتركز سكان نيجيريا في الغرب والسهول الساحلية وهضبه جوس .7
     السهول الساحلية بسبب  وجود  املراعي  الطبيعية          الغرب بسبب  وجود األراضي الزراعية * 

  هضبة جوس  وجود مناطق التعدين* 

 ريا االتحاديةيجمهورية نيج
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 اكتب المفهوم العلمي للجمل التالية السؤال الرابع :
 ) أبوجا (       مدينة داخليه حديثة أصبحت عاصمة نيجرييا .1

 )ايبادان (    مدينة تأتى يف املركز الثاني بعد الجوس وهى مركز للتجارة والتعليم .2

 الجوس ()   العاصمة القدمية واكرب املدن  وأكثرها تكدس بالسكان   وتعترب العاصمة االقتصادية للبالد .3

 السؤال الخامس : دلل على كل ما يأتي :
 ) حيث يسود فى  ( تنوع المناخ بنيجيريا .1

   األطراف اجلنوبية  )مناخ استوائي (  حرارة مرتفعة مطر طول العام     

  مطر صيفا –معظم نيجرييا  ) مناخ مدارى (            حرارة مرتفعة    

 ) حيث(  تنوع المناخ والنبات الطبيعي بنيجيريا .2
  املدارية ( –فى اجلنوب  تنمو )  الغابات االستوائية 

     ) يف مشال الغابات املدارية تنمو )حشائش السافانا 

 ) حيث نجد ( تنوع المحاصيل الزراعية في نيجيريا .3

 ( األرز يزرع بدلتا نهر النيجر *     ) ثاني الدول بعد مصر ( الزراعة يف اجلنوب املطاط         ) أوىل دول أفريقيا يف اإلنتاج 

  زيت النخيل ( –الفول السوداني  –الكاكاو  –الذرة الرفيعة  –) الذرة الشامية  الزراعة فى الوسط والشمال 

 توجد في نيجيريا ثروات معدنية ومصادر طاقة .4

 القصدير يستخرج من هضبة جوس 

 الفحم يستخرج من املنطقة الشرقية 

 من اإلنتاج العاملي (3من الساحل يف اجلنوب الشرقي )  إنتاج كميات كبرية  البرتول يستخرج  من املنطقة القريبة % 

 يختلف توزيع السكان من مكان آلخر فى نيجيريا .5
  التعدين ( –الزراعة  –الغرب والسهول الشمالية وهضبه جوس بسبب وجود  ) املراعي الطبيعية   يفتركز السكان 

  الظروف املناخية الصعبة ( -دلتا نهر النيجر بسبب ) كثافة الغابات االستوائية   يفيقل السكان 

 غنى نيجيريا بمصادر الطاقة .6
 من برتول العامل 3* تنتج نيجرييا     يوجد الفحم يف املنطقة الشرقية % 

 وجود عالقات اقتصادية بين مصر ونيجيريا .7

 جيريا على قوة الميزان التجارى لصالح مصر (صيغة أخرى ) تدل العالقات االقتصادية بين مصر وني
   حموالت كهربائية –مواسري املياه  –اإلطارات  –األسالك النحاسية  -تصدر مصر إىل نيجرييا ) األمسدة واملعدات الثقيلة 

 ) تستورد مصر من نيجرييا ) السلع الزراعية واهمها  احلبوب الزيتية 

 لى :السؤال السادس : ما النتائج المترتبة ع
 شماال 14و    4امتداد نيجيريا بين دائرتي عرض  .1

  نطاق املناخ املدارى    يفوقوع معظم نيجرييا 

 وقوع األطراف اجلنوبية لنيجرييا يف نطاق املناخ االستوائي 

 تمتع نيجيريا بساحل طويل على خليج غينيا مع وجود األنهار .2

 أدى إىل إنتاج  نيجرييا كميات كبرية من األمساك 

 



 

 الشيتات مرفوعة على صفحة  الفيس باسم ) وليد نصرى (  )مذكرات دراسات اجتماعية ( )ملخصات دراسات اجتماعية  (           ( 01226084618وليد نصرى )   

 الدراسات االجتماعية الصف األول و الثاني والثالث اإلعدادي  -الصف االول والثاني والثالث الثانوي    -اجلغرافيا 

حة
صف

ال
3
3

 

 جريان نهر النيجر داخل نيجيريا .3

 أدى إىل قيام الزراعة اعتمادا على نهر النيجر 

 دلتا النيجر فيكثافة الغابات  .4

 أدى إىل قلة السكان يف اجلنوب بسبب كثافة الغابات واملستنقعات والظروف املناخية  القاسية 

 دولة نيجيريا ( ) عدم تقدم الصناعة فى  اعتماد اقتصاد نيجيريا على الزراعة .5

 اصبح اقتصاد نيجرييا اقتصاد  ناميا 

 وجود مراعى السافانا الغنية في نيجيريا .6

 وجود أعداد كبرية من األبقار واألغنام واملاعز    أدى إىل وفرة الثروة احليوانية * 

 تقوم عليها حرفة الرعي 

 
 السؤال السابع  : ما يحدث اذا 

 ال من الزراعةاعتمد اقتصاد نيجيريا على الصناعة بد .1

  اصبح اقتصاد نيجرييا متقدم وليس نامي 

 أصبحت نيجرييا دولة صناعية ألنها يتوفر بها موارد معدنية ومصادر الطاقة 

 كانت سواحل نيجيريا قصيرة وال توجد بها انهار وبحيرات .2
 عدم امتالك نيجرييا ثروة مسكية وعدم إنتاج األمساك بكميات كبرية 

 نيجيرياتطورت الصناعة في  .3

  متتلك نيجرييا ثورات طبيعية كبرية اذا استغلتها أصبحت من الدول الصناعية 

 اصبح االقتصاد  قوى ألنه يعتمد على الصناعة وليس الزراعة 

 

 السؤال الثامن : اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين 
 بنغال ( -بسكاى   –املكسيك    – غينيا)    تقع دولة نيجرييا على ساحل خليج ................. .1

 الذرة (   –القمح      – المطاط     -) األرز        نيجرييا أوىل دول أفريقيا يف  إنتاج ............ .2

  ( جنوب    -شرق       -غرب    -) مشال       يزرع املطاط واألرز  يف ................. نيجرييا .3

 (  30        –    15      -    20    -     10)   ............... % من مساحة نيجريياتشغل املساحة املستغلة فى الزراعة . .4

  ( الزراعة  -الرعى        –التجارة   -) الصناعة           يعتمد اقتصاد نيجرييا على ..................... يف املقام األول  .5

  الفرات  (       –النيل            -           النيجر)          اعةتعتمد نيجرييا على نهر  ................... فى الزر .5

 الصحراء الكربى  ( -  جوس  -الشطوط    -) الدكن                  يستخرج القصدير يف نيجرييا من هضبة ........... .6
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 السؤال التاسع : صوب ما تحته خط 
 ) نصف (     نيجرييا صاحلة للزراعة والري  مساحة األراضي فى ربعاكثر من  .1
 )ثلث (    مساحة نيجرييا  وتعترب مصدرا لألخشاب   نصفتغطى الغابات ما يقرب من  .2

 )البترول (  % من اإلنتاج العاملي  3فقد وصل اإلنتاج إىل حنو  الفحمتنتج نيجرييا كميات كبرية من  .3

  ) الحبوب الزيتية (     الغذائيةالحبوب تنحصر الواردات املصرية من نيجرييا يف  .4

 ) جنوب (        نيجرييا  شماليزرع املطاط واألرز يف  .5

 ( )     أولى    مليون نسمة 178دول أفريقيا من حيث عدد السكان  ثالثتعد نيجرييا  .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الشيتات مرفوعة على صفحة  الفيس باسم ) وليد نصرى (  )مذكرات دراسات اجتماعية ( )ملخصات دراسات اجتماعية  (           ( 01226084618وليد نصرى )   

 الدراسات االجتماعية الصف األول و الثاني والثالث اإلعدادي  -الصف االول والثاني والثالث الثانوي    -اجلغرافيا 

حة
صف

ال
3
5

 

 

 أمام العبارة الخطأ : مع تصحيح الخطأ .× ( ( أمام العبارة الصحيحة  وعالمة )        السؤال األول  : ضع عالمة )      
            ( )             الف كم مربع   وتقع غرب قارة أوروبا   357تبلغ مساحة املانيا  .1

 ( )           حيد املانيا من الغرب فرنسا ولوكسمربوج و  بلجيكا و هولندا .2

 (      )      (  السهل األملاني الشمالي من اكرب األقاليم التضاريسية فى املانيا  ) جزء من السهل األوروبي العظيم .3

 ( )       يكسو قمم جبال  االلب فى املانيا اجلليد كما تغطى منحدراتها الغابات النفضية و املخروطية  .4

 ( )         قرب الساحل  ملاني الشماليوالكثبان الرملية فى السهل األ تتنتشر املستنقعا .5

 ( )     ×  ( نحو الشرق)   فصل الصيف معتدل فى املانيا وتزداد احلرارة باالجتاه جنوبا .6

 ( )          تربى املاشية واخلنازير واألغنام فى املانيا فى مناطق احلشائش واحلظائر .7

 ( )            تقع مدينة ميونيخ عاصمة إقليم بافاريا جنوب املانيا .8

 ( )     ×  (بحر الشمال  –المحيط األطلنطي )   يتأثر مناخ املانيا باحمليط اهلندي والبحر الكارييب .9

( )     × ( الجنوبيةاجلهات ) يظهر تأثري عامل االرتفاع على املناخ بوضوح بدولة املانيا يف اجلهات الشمالية .10

  

 السؤال الثاني : اكمل الجمل اآلتية :
 شرقا  14   30و       6 مشال دائرة االستواء  وبني خطى طول   55و      47  30تقع املانيا بني دائرتي عرض    .1

 النمسا و سويسراومن اجلنوب  البلطىوالبحر  الدانماركو  الشمالحيد املانيا من الشمال حبر  .2

  التشيكو  بولنداحيد املانيا من الشرق  .3

  جنوب املانيا وتوجد بها اعلى القمم اجلبلية  فى االلبتقع جبال  .4

 مليون نسمة 81ويبلغ عدد السكان  سكاناتعد املانيا اكرب دول االحتاد األوربي  .5

 
 السؤال الثالث : اكتب ما تشير اليه الجمل التالية

 ) برلين (        مدينة تعترب العاصمة السياسية ألملانيا .1

 )هامبورج (       حبر الشمال تعترب من اهم املوانئ وهى قريبة من .2

 ميونيخ ()    عاصمة إقليم بافاريا جنوبا  يوجد بها عدد من الشركات وثالث اكرب املدن سكانا .3

 

 السؤال الرابع : صوب ما تحته خط
 النفضية و الصنوبرية ()    االستوائيةتغطى الغابات  ثلث مساحة املانيا واهمها الغابات   .1

 ( الراين)       السينى فى املانيا نهر من اهم األنهار اليت جتر .2

 

 السؤال الخامس : اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين
 االستوائي(  -  غرب أوروبا  -) البحر املتوسط      يتبع مناخ املانيا  مناخ ................ .1

 األسود ( -املتوسط      –األمحر       -  الشمال)      يصب نهر االلب و نهر  الراين يف حبر .............. .2

 النفضية (      –       المخروطية   –) االستوائية        تغطى املرتفعات الوسطى الملانيا الغابات......... .3

 ( الكثيفة      –       التجارية   –     البدائية)  يقل عدد العاملني يف الزراعة بدولة املانيا بسبب االعتماد على الزراعة.... .4

 جمهورية المانيا
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 السؤال الخامس : بم تفسر :
 تركز السكان في األودية وجوانب األنهار .1

 بسبب قيام الزراعة 

 تركز السكان والمدن الكبرى والمناطق الصناعية .2

  بسبب  توفر فرص العمل وزيادة الدخل 

 المانيا للسياح فيالوسطى  تجذب المرتفعا .3

  بسبب  وجود  الغابات املخروطية   بسبب كثرة  التالل والينابيع املائية بها *   

 أهمية الغابات فى المانيا .4

 تعد مصدر هاما لألخشاب 

 انكماش مساحة الغابات في المانيا .5

 وبناء املدن العمراني* بسبب التوسع      بسبب إحالل الزراعة مكانها 

 العالمية الثانيةتقدم الصناعة في المانيا بعد الحرب  .6

 توفر املراكز العلمية  * تدفق االستثمارات األجنبية  بسبب توفر مقومات الصناعة * 

 الزراعة نشاط اقتصادي هام في المانيا .7

  تعتمد الزراعة على التكنولوجيا احلديثة     % من السكان 3يعمل بها * 

  بنجر السكر ( -الشعري   –اهم احملاصيل  ) القمح 

 العمود الفقري لالقتصاد األلمانيالصناعة هي  .8

  شهدت الصناعة تطور كبري بعد احلرب العاملية الثانية   املانيا يفألنها يعمل بها ثلث القوى العاملة * 

 شهرة مدينة ميونخ  االقتصادية .9

 الن يوجد بها مقر الهم الشركات واملصانع األملانية العاملية 

 

 السؤال السادس  : دلل 
 بين مصر والمانيا وجود عالقات قوية .1

  هيئة التبادل العلمي األملاني ( –معهد اآلثار األملاني  –العالقات الثقافية والعلمية ) اجلامعة األملانية فى القاهرة 

 ) العالقات االقتصادية ) التمويل األملاني حملطات توليد الكهرباء 

   السيارات ( –اآلالت  -تستورد مصر من املانيا   ) الصناعات الكيماوية 

 ) تصدر مصر إىل املانيا    ) البرتول والغاز الطبيعي واملالبس 

 تتميز الصناعة األلمانية بالجودة والتنوع .2
     الصناعات اإللكرتونية والكهربية (     -املنسوجات      -السفن      -السيارات    -توجد صناعة  )  احلديد والصلب 

 

 رتبة على   السؤال السابع : ما النتائج المت
 وقوع شمال المانيا في نطاق غرب أوروبا مناخيا .1

 اخنفاض درجة احلرارة يف فصل الشتاء اىل دون الصفر اعتدال املناخ يف فصل الصيف واالرتفاع حنو الشرق* 

 أدى إىل سقوط األمطار طول العام 
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 كثرة الغابات والتالل والينابيع في المرتفعات الوسطى لجمهورية المانيا .2
 أصبحت  املرتفعات الوسطى مناطق جذب للسياح 

 تعدد األنشطة االقتصادية في المانيا .3
 أدى إىل  تنوع الصناعات بها    أصبحت من اكرب الدول االقتصادية يف العامل* 
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 أمام العبارة الخطأ : مع تصحيح الخطأ .× ( ( أمام العبارة الصحيحة  وعالمة )        السؤال األول  : ضع عالمة )      
 ( )       ×   (الرابعة)    تعد الواليات املتحدة ثالث دول العامل من حيث املساحة .1

 ( )          حيد الواليات املتحدة غربا احمليط اهلادي والشرق احمليط األطلنطي .2

 ( )        يف السهول الوسطى للواليات املتحدة ويصب يف خليج املكسيكجيرى نهر املسيسيب  .3

 ( )          من السالسل اجلبلية الغربية الساحلية يف الواليات املتحدة جبال كسكيد .4

 ( )         تتسم املرتفعات الشمالية بالواليات املتحدة بغزارة األمطار واحلرارة املنخفضة .5

 ( )            ماليني نسمة  318   ات املتحدةيبلغ عدد سكان الوالي .6

 ( )          تنمو احلشائش والنبات اجلبلي يف املرتفعات الشمالية يف اإلقليم اجلبلي .7

 ( )       ×   )ثالثة (   يوجد مخس مناطق صناعية رئيسية بالواليات املتحدة األمريكية .8

 ( )        األقمار الصناعية –سفن الفضاء  –الطريان تعد الواليات املتحدة أوىل دول العامل يف صناعة  .9

 ( )       ×  ( الغربية)   يظهر اإلقليم اجلبلي يف األجزاء الشرقية يف الواليات املتحدة .10

 ( )           حتقق الواليات املتحدة االكتفاء الذاتي من القمح وبنجر السكر .11

 ( )          مع دول شرق اسيا والية سان فرانسيسكو التجاريتعترب حلقة الوصل  .12

 ( )           مع دول غرب اوروبا  والية نيويورك التجاريتعترب حلقة الوصل  .13

 

 السؤال الثاني : اكمل الجمل اآلتية :

 والية متصلة 48والية منها  50تتكون الواليات املتحدة من  .1

 غرب جرينتش 125و  67مشال دائرة  االستواء  وبني خطى طول  49و  25تقع الواليات املتحدة األمريكية بني دائرتي عرض  .2
  2مليون كم  9.4تبلغ مساحة الواليات املتحدة  .3

 المكسيكودولة  المكسيكومن اجلنوب خليج  كنداحيد الواليات املتحدة من الشمال دولة  .4

  االباالشيطلق على املرتفعات الشرقية جبال  .5

 جنوبا  المكسيكميتد إقليم  السهول الوسطى من إقليم البحريات العظمى مشاال حتى ساحل خليج   .6
 

 السؤال الثالث : بم تفسر :
 تعد الواليات المتحدة األمريكية القوة االقتصادية األولى في العالم .1

  ضخامة اإلنتاج الصناعي بها    بسبب توافر كل مقومات الصناعة بها * 

 حتتل املرتبة األوىل يف صناعة الطائرات وسفن الفضاء  

  تنتج ثلث اإلنتاج العاملي من الصناعات اإللكرتونية والكهربائية  

 انتشار الغابات اإلقليم الصيني على الساحل الجنوبي الشرقي للواليات المتحدة .2

  املدارى احلار ذات املطر طول العامبسبب وقوع املنطقة يف نطاق املناخ شبه 

 تنوع المناخ في األقاليم الوسطى بالواليات المتحدة .3

 بسبب اتساع مساحة اإلقليم وامتداد اإلقليم من الشمال إىل اجلنوب 

 الواليات المتحدة األمريكية
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 تنوع النبات الطبيعي بالواليات المتحدة .4

   دوائر العرض * كثرة * بسبب اتساع مساحة الواليات املتحدة  بسبب تنوع األقاليم املناخية 

 تنوع المناخ في الواليات المتحدة األمريكية .5

 بسبب اتساع املساحة وتنوع التضاريس 

 

 تتعدد األنشطة االقتصادية فى الواليات المتحدة ويتميز اإلنتاج االقتصادي بالضخامة .6

 بسبب متتع الواليات املتحدة مبوارد طبيعية متنوعة ومتعددة 

 األمريكية من الثروة الحيوانيةضخامة إنتاج  الواليات المتحدة  .7

 بسبب وفرة املراعي الطبيعية يف إقليم الرباري 

 تعد الواليات المتحدة من اكبر الدول المنتجة للمحاصيل الزراعية .8

 بسبب االعتماد على التكنولوجيا احلديثة فى الزراعة 

 بسبب توافر  موارد املياه من األنهار واألمطار 

 ة الواسعة توفر األراضي الزراعية اخلصب 

    على جبال املرتفعات  (   -الوادي األوسط       -يف )سهول  نهر املسيسيب 

 تركز السكان فى كثير من المناطق الغربية بالواليات المتحدة .9

 وجود أراضي زراعية يف الوادي األوسط بسبب وجود مدن صناعية مثل سان فرانسيسكو ولوس أجنلوس * 

 تحدة  فى إقليم نيو انجلند فى المنطقة الشماليةتركز  نصف سكان  الواليات الم .10

 وجود مناطق صناعية وجتارية كربى   بسبب وجود املدن الكربى مثل نيويورك * 

 قلة عدد السكان فى والية االسكا  .11

 بسبب شدة برودة اجلو فى االسكا     

 قلة عدد السكان فى  نطاق المرتفعات واألحواض الغربية .12

 صعبة بسبب الظروف الطبيعية ال 

 أعداد كبيرة من األبقار واألغنام والخنازير فى الواليات المتحدة  تربى .13

 تصدير جزء منها إىل اخلارج   * انتاج االلبان واجللود   إلنتاج اللحوم * 

 ضخامة اإلنتاج السمكي فى الواليات المتحدة األمريكية .14

  األنهار ( -البحريات  * وجود )   احمليط األطلنطي –بسبب وقوعها على احمليط اهلادي 

 
 السؤال الرابع  : دلل : 

 ترتبط مصر مع الواليات المتحدة بعالقات قوية فى مختلف المجاالت   .1
  العلمي –الثقايف  –التكنولوجي  –توجد اتفاقيات بني البلدين فى اطار التعاون االقتصادي 

 منطقة التجارة احلرة ( –جتارية ) اتفاقية الكويز  تتوجد اتفاقيا 

 ) تستورد مصر من الواليات املتحدة ) منتجات تكنولوجية حديثة وأسلحة وطائرات 
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 ) حيث توجد ( تتعدد مناطق الصناعة بالواليات المتحدة االمريكية .2
 العظمى ( تمنطقة الشمال الشرقي بها نطاق املدن الصناعية  الكربى  مثل ) منطقة البحريا  

  كربى أهمها ) برمنجهام (منطقة اجلنوب بها املدن صناعية 

 ) منطقة الغرب الساحلي بها مدن صناعيا كربى أهمها ) سان فرانسيسكو 

 

 السؤال الخامس صوب ما تحته خط :  

 ) ثلثى (    سكان الواليات املتحدة فى املدن والثلث يف الريف نصفيعيش  .1

 )نيوانجلند (  سكانا % من مساحة الواليات املتحدة ويعترب األكثر 12 نيو مكسيكوميثل إقليم  .2

 )ثلث (  اإلنتاج العاملي من الصناعات اإللكرتونية والكهربائية  نصفتنتج الواليات املتحدة  .3

 )األعشاب الصحراوية (    يف األحواض اجلنوبية فى اإلقليم اجلبلي الحشائشتنمو   .4

 

 السؤال السادس : اكتب ما تدل العبارات التالية :
 ) نيويورك (      به مقر األمم املتحدةميناء هام على األطلنطي  .1

 واشنطن ()   تطل على احمليط األطلنطيالعاصمة السياسية للواليات املتحدة و .2

 ) شيكاغو (     اكرب املدن السهول الوسطى وتقع على حبرية متشجن .3

 ) سان فرانسسكو (      اكرب املوانئ على ساحل احمليط اهلادي .4

 ) أريزونا (       املتحدةصحراء جافة غرب الواليات  .5

 مناخ شبة المدارى الحار()   إقليم مناخي يتمثل يف دلتا نهر املسيسيب ويتأثر باألعاصري املدارية .6

 (   الكويز)    اتفاقيه املناطق الصناعية املؤهلة بني مصر والواليات املتحدة    .7

 

 السؤال السابع  :
 كل منطقة مما يلى في الواليات المتحدة اذكر المدن الصناعية الكبرى فى  .1

 البحريات العظمى  ( منطقة الشمال الشرقي   ( 

 برمنجهام (  منطقة اجلنوب   ( 

  سان فرانسيسكو ( منطقة الغرب الساحلي ( 

 

 السؤال الثامن :  ما النتائج المترتبة على

 المكسيكاتساع مساحة إقليم السهول الوسطى من البحيرات العظمى حتى خليج  .1

 غابات يف اقصى اجلنوب ( –* تنوع النبات الطبيعي ) حشائش يف الوسط   أدى إىل تنوع مناخ اإلقليم 

 وجود المدن الكبرى في إقليم نيو انجلند بالواليات المتحدة .2

 أدى إىل تركز نصف سكان الواليات املتحدة فى اإلقليم 

 بالواليات المتحدةدن الصناعية الهامة في المناطق الغربية موجود ال .3

  هذه املناطق يفتركز عدد كبري من السكان 
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 توافر مقومات الصناعة فى الواليات المتحدة .4

  العامل  يفأصبحت الواليات املتحدة القوة الصناعية األوىل 

  اسهمت حبصص مرتفعة من االنتاج العاملي فى الصناعات املختلفة 

 الواليات المتحدة األمريكية اتساع المساحة وتنوع التضاريس فى .5
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 انتشار المراعي المتطورة فى مناطق حشائش البراري .7
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  الواليات املتحدة ويتميز اإلنتاج االقتصادي بالضخامة يفأدى إىل تتعدد األنشطة االقتصادية 

 لعاملاصبحت القوة االقتصادية االوىل يف ا 
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 الدراسات االجتماعية ( فيتحيا مصر مالزم ) 
 

 الثالث اإلعداديالصف 
 2021/  2020الفصل الدراسي الثاني      

 / وليد نصرى األستاذ إعداد
 

   )اسئلة واجابات التاريخ ( الجزء الثاني
 الجزء االول ) شرح مبسط للتاريخ (

 
 

  
 

(بى  )الرجاء االتصال  الدراساتأي طالب أو طالبه ال يستطيعون ) ماديًا ( اخذ درس يف   

 ) في محيط القاهرة والجيزة (

 اسمه على الشيتات وكتابةاسمى  بإزالة يقوم  أي مدرس ليوم الدين الشيتات متاحة للجميع على صفحاتى للتحميل المجانى ولن أسامح
 وينسبها لنفسه ويتاجر فيها حسبى الله ونعم الوكيل فى أى مدرس يقوم بسرقة مذكراتى
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 أمام العبارة الخطأ : مع تصحيح الخطأ .× ( ( أمام العبارة الصحيحة  وعالمة )        السؤال األول  : ضع عالمة )      
 ( ×)      ( 1942فبراير )     1952حاصر اإلجنليز قصر عابدين يف سبتمرب  .1

 ( )     1952سبتمرب عام فى  إصدار قانون اإلصالح الزراعي األول  1952أول إجناز اجتماعي  قامت به ثورة يوليو  .2

 ( )         1961واستمرت إىل عام  1958فرباير عام  فى بني مصر وسوريا  متت الوحدة .3

 ( )         1955 عام اتشكيل حركة عدم االحنياز يف مؤمتر باندونج فى إندونيسيمت  .4

 ( )    ×  ) االحتالل البريطانى(  التخلص من االحتالل الفرنسى 1952كان اهلدف من قيام ثورة يوليو  .5

 ( )    × ) محمد نجيب(  يوليو  23بيان ثورة  إعالنسيطر السادات على مجيع قطاعات اجليش مبوجب  .6

 ( )    × ) قبل محمد نجيب(     يف عهد حممد جنيب 1923مت الغاء دستور  .7

 ( )         تيار القومية العربية عن طريق الوحدة بني مصر وسوريا 52دعمت ثورة  .8

 : بم تفسر : الثانىالسؤال 
  1952يوليو  23عوامل قيام ثورة  .1

                عدم وجود دميقراطية سليمة *            استمرار االحتالل اإلجنليزي وتدخله يف الشأن املصري  

  تدهور األحوال االقتصادية                                          1948هزمية اجليش املصري يف  حرب فلسطني *  

  سوء األحوال االجتماعية                    فساد النظام امللكي *  

 ) بسبب (  1952يوليو  23سوء االحوال االجتماعية قبل ثورة  .2

 الصراعات السياسية بني االحزاب 

 ) انتشار ظاهرة االقطاع ) سوء توزيع ملكية األراضي الزراعية 

 انتشار املرض واجلهل والفقر 

 1952بمصر قبل ثورة  االجتماعيعدم وجود سياسات لإلصالح  .3

  لحكمل فيما بينهم للصول األحزاب صراعبسبب 

 زيادة الصراع على الحكم فى عصر الملك فاروق .4

 بسبب فساد النظام امللكى   بسبب فساد األحزاب والصراع بينهم على احلكم * 

 قيام تنظيم الضباط األحرار بقيادة جمال عبد الناصر  .5

  حترير الوطن واستقالله من االحتالل الربيطاني       ضرورة قيام ثورة تقضى على الفساد             بسبب * 

 عجز األحزاب عن التعبير عن إرادة الشعب ومطالبة .6

  للحكملوصول ل*بسبب الصراع فيما بينهم      بسبب فساد األحزاب 

   1948لسطين عام هزيمة الجيوش العربية ) الجيش المصري (   في حرب ف .7

   وبريطانيا إلسرائيل             *بسبب  عدم استعداد العرب للحرب عسكريا الواليات املتحدة األمريكية بسبب دعم 

 ) بسبب (               1952عدم وجود حياة ديمقراطية سليمة قبل ثورة  .8
     فساد النظام امللكي              خضوع مصر لالحتالل الربيطاني *         

 والصراع بينهم من اجل الوصول اىل السلطة فساد األحزاب السياسية 

 1952 يوليو  23الدرس األول   ثورة 
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 1952يوليو  26وقيامة بمغادرة مصر  قبل مساء يوم  1952موافقة الملك فاروق على مطالب قادة ثورة يوليو  .9

  بسبب ختلى اإلجنليز عنه    ن الشعب واجليش يكرهان حكمة  أألنه ادرك  * 

 عيدا للجالء 1956يونيه  18اعتبار يوم  .10

  عاما 74بعد احتالل دام  مت جالء اإلجنليز عن مصر هذا اليوم  يفألنه 

 حدثًا مهما فى تاريخ مصر 1954يعتبر شهر أكتوبر  .11

  شهر 20فى خالل  ال نه مت فيه توقيع اتفاقية جالء اإلجنليز عن مصر 

 )صدور قوانين اإلصالح الزراعى (  ( 1952قانون اإلصالح الزراعي ) سبتمبر   52إصدار حكومة ثورة يوليو  .12

 للقضاء على ظاهرة اإلقطاع                                         * لتحقيق العدالة االجتماعية بني أفراد الشعب 

 التوزيع العادل لألراضي الزراعية 

 ية () النهم  قاموا بالخطوات التال  1952نجاح الضباط األحرار فى تحقيق أهداف ثورة يوليو  .13

 عقد اتفاقية جالء اإلجنليز عن مصر  تنازل امللك فاروق عن احلكم *  

  إصدار قوانني اإلصالح الزراعى*    الغاء األحزاب السياسية    

 
 : ما النتائج المترتبة على :  الثالثالسؤال 

 ( 1952) سوء توزيع األرض الزراعية قبل عام     1952ظاهرة األقطاع  قبل عام  .1

  جعل فئة صغرية متلك األراضي وتستبد وتظلم الناس  سوء توزيع األراضي الزراعيةأدت إىل* 

 تفشى ظاهرة الفقر واجلهل واملرض 

 ( 1936) تدهورت الحياة االقتصادية بسبب توقيع معاهدة    .  1936توقيع معاهدة  .2

                   استنزاف موارد الدولة  خلدمة بريطانيا         أصبحت مصر ميدانا للحرب العاملية الثانية * 

   املصري  د*  إرهاق االقتصا                      وسوء األحوال االجتماعية زيادة معاناة الشعب املصري 

 1954اكتوبر  فيتوقيع مصر التفاقية الجالء  .3

  عاما 74دام * بعد احتالل    1956يونيه  18ادى اىل جالء االحتالل الربيطاني عن مصر فى 

 ) أدى إلى  (   1952سوء األحوال في مصر قبل قيام ثورة  .4
   قيام تنظيم الضباط األحرار   سخط الشعب املصري واجليش على النظام الفاسد *            

  1952يوليو  23قيام الضباط األحرار بثورة 

 عقد حكومة ثورة يوليو صفقة األسلحة الشرقية .5

  العاملى السالحأدى إىل كسر احتكار 

  1952إصدار قانون اإلصالح الزراعى فى سبتمبر  .6

 زيادة متلك الفالحني لألراضي  حتديد ملكية الفرد *    أدى إىل القضاء على اإلقطاع * 

 1955فى إندونيسيا عام  جعقد مؤتمر باندون .7

  عدم االحنيازدول  أدى إىل تأسيس منظمة 

 إلى  () أدى  إنشاء السد العالي فى جنوب مصر  .8

    توليد الكهرباء         * ختزين املياه    محاية البالد من خطر الفيضان * 
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 ) قامت باالتى  ( بالتجارة  1952اهتمام ثورة يوليو  .9

 فتح أسواق خارجية جديدة لتسويق املنتجات املصرية      * متصري البنوك وشركات التامني وشركات االسترياد والتصدير 

 يوليو فى المجال السياسي 23ثورة إنجازات  .10

  (1953* حل األحزاب السياسية ) يناير     ( 1952الغاء الدستور   ) ديسمرب 

 ( 1954* عقد اتفاقية اجلالء ) أكتوبر     (1953يونيو )  امللكية وإعالن اجلمهورية الغاء 

 ( 1956   يوليو)   تأميم شركة قناة السويس 

 1952السياسية والتصارع بينهم من اجل الوصول إلى الحكم قبل ثورة فساد األحزاب  .11
 تدهور ت احلياة االجتماعية*      عدم وجود حياه دميوقراطية فى مصر 

 عدم وجود سياسات لإلصالح االجتماعى فى مصر 

 ) قامت باالتى ( بالصناعة   1952اهتمام ثورة يوليو  .14
 األمسدة  يف أسوان  (               –حلوان إنشاء مصانع ) احلديد والصلب فى 

  البحث والتنقيب عن البرتول وإنشاء معامل لتكرير البرتول*     االهتمام بالتعليم الصناعي ومراكز التدريب املهين 

 بالمرأة 1952اهتمام  ثورة يوليو  .15

   (  1956حصلت املرأة يف على حق االنتخاب والرتشيح جمللس األمة عام )      *توىل املناصب القيادية 

 الدوليالمجال  في 1952إنجازات ثورة يوليو  .16

  عدم االحنياز دول يوغوسالفيا ( بتشكيل حركة    –ساهمت مصر مع  )  اهلند    *    كسر احتكار السالح العاملي  

 مساندة الدول االفريقية يف نيل استقالها مثل كينيا 

 
 :  التاريخية على العبارات التاليةدلل باألدلة :    الرابعالسؤال  

 في تحقيق هدفها في القضاء على االستعمار وأعوانه 1952نجاح ثورة يوليو  .1

 لمصر ( حقيقيان تؤدى إلى استقالل   1952استطاعت ثورة يوليو      -)سؤال بصيغة أخرى 
   عامًا 74( بعد احتالل  1956)يونيو  يف*رحيل القوات الربيطانية   (            1954توقيع اتفاقية اجلالء )أكتوبر 

 ةالغاء امللكية وإعالن اجلمهوري  * حل األحزاب السياسية   1956يوليو  تأميم شركة قناة السويس 

 تحقيق انجازات في التعليم 1952استطاعت ثوره  .2

 جعل جمانية التعليم جلميع املراحل اجلامعي وقبل اجلامعي 

 اإلقطاع .القضاء على  1952استطاعت ثورة  .3

  لتحديد ملكية األراضي الزراعية ( 1952صدور قانون اإلصالح الزراعي األول سبتمرب ( 

  فدان والباقي للفالحني أدى إىل   ) زيادة متلك الفالحني لألراضي (                    50صدور قوانني أخرى بتحديد 

 لخدمة المجال الزراعىببعض الصناعات  52اهتمت ثورة يوليو  .4

 إقامة مصنع األمسدة يف اسوان 
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   1952يوليو  23اختالف الكتابات حول أهمية ثورة  .5

 يرى املؤرخون أنها  أثرت على احلركات التحريرية يف املنطقة العربية والعامل 

  احلياد اإلجيابي ( –ألنها أسهمت يف تأسيس حركات دولية مثل ) عدم االحنياز 

  ( 1919ثورة  –) ثورة عرابي  منذ  كانت ثورة يوليو مكملة لنضال املصريني ضد االحتالل والظلم ناملؤرخويرى 

 1952سوء األحوال االقتصادية فى مصر قبل ثورة يوليو  .6

  أصبحت مصر ميدانا للحرب العاملية الثانيةو  1936تدهورت احلياة االقتصادية بسبب توقيع معاهدة 

  املصريأرهقت احلرب االقتصاد *      املصري* زيادة معاناة الشعب   بريطانيااستنزاف موارد مصر خلدمة 

 ملكية الهيئات األجنبية الى المصريين 52حولت ثورة  .7

  متصري البنوك والشركات االجنبية   تأميم شركة قناة السويس * 

 1952سوء األحوال االجتماعية قبل ثورة يوليو  .8

  وجود فئة قليلة متلك وتستبد  األراضي الزراعية * سوء توزيع   وجود ظاهرة اإلقطاع * 

  املصريانتشار اجلهل والفقر واملرض فى اجملتمع 

 مع الدول العربية ( 52) ما ريك فى ثورة   العربيإنجازات  عديدة في المجال  1952يوليو  23حققت ثورة  .9

 نيل االستقالل من االحتالل األجنيب  سعت الثورة املصرية إىل مساندة الشعوب العربية واإلفريقية فى 

 وكينيا (  الكويت والعراق والسودان واجلزائر وتونس واملغرب  ) ساندت مصر كل من 

 تأييد ومساندة الشعب الفلسطيين يف إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس 

  ( 1958قيام أول وحدة عربية بني مصر وسوريا ) فرباير 

 ) قامت باالتى  ( اعة بالزر  1952اهتمت ثورة يوليو  .10

 األرض الزراعية ( مساحة التوسع يف استصالح األراضي الصحراوية ) زيادة 

  وحقق الفوائد التالية 1971إنشاء السد العالي ومت إجنازه عام 

  *                                       توليد الكهرباء*   ختزين املياه  محاية البالد من خطر الفيضان 

 االستقالل التام لمصر( 36)  لم تحقق معاهدة    1942فبراير  4سقوط االدعاءات المزيفة باستقالل مصر عقب حادث  .11

  1942بسبب حصار قوات االحتالل  الربيطاني امللك فاروق يف قصر عابدين يف فرباير 

   إلجبار امللك فاروق على تعيني مصطفى النحاس رئيسا للحكومة 

  شئون مصر الداخلية يفهذا يعد تدخل 

 الملكيفساد النظام  .12

  انتشار الرشاوى  مثل ) صفقة األسلحة الفاسدة (    استبداد امللك فاروق باحلكم * 

 

 : اذا  :  ماذا كان يحدث  الخامسالسؤال  
 بإصدار قوانين اإلصالح الزراعي 1952 يوليو  لم تقم ثورة .1

 الفالحني األراضي الزراعية* عدم امتالك       مل يتم القضاء على اإلقطاع 

 عدم وجود عدالة اجتماعية    استمرار تفشى ظاهرة الفقر واجلهل واملرض * 
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 لم تقم الثورة بإنجاز مشروع السد العالي .2

         عدم توليد الكهرباء*                    عدم ختزين املياه *   ظلت البالد تعانى  من خطر الفيضان 

 ق لمغادرة البالدلم يستجيب الملك فارو .3

 كان سيحدث صدام بني اجليش وامللك 

 لم يتم تأميم شركة قناة السويس البحرية .4

  قناة السويسإيرادات  * عدم استفادة مصر من     شركة قناة السويس اجنبيهكانت ستظل 

 

 اتفاقية الجالء  1952لم توقع ثورة  .5

  مل تنل مصر استقالهلا   االستعمار*   مل تقضى مصر على   ظلت القوات اإلجنليزية يف مصر * 

 1952يوليو  23لم تقم ثورة  .6
  استمرار  تدهور األحوال االقتصادية*   *  عدم وجود دميقراطية سليمة استمرار االحتالل اإلجنليزي  

  ظاهرة اإلقطاع* استمرار  استمرار  سوء األحوال االجتماعية*  استمرار  فساد النظام امللكي  

   

 :  اجب عن األسئلة التالية :  السادسالسؤال  
 مصر  في  1952يوليو  23ماهي أهداف ثورة  .1

                                         إقامة جيش وطين                    القضاء على االستعمار وأعوانه  * 

                                                             إقامة عدالة اجتماعية                     القضاء على اإلقطاع  * 

                      إقامة حياة دميقراطية سليمة                      القضاء على االحتكار سيطرة راس املال  * 

 1956م قناة السويس يوليو ما رايك في قرار مصر بتأمي .2

   قرار سليم الن قناة السويس تقع داخل األراضي املصرية 

  وإقامة املشاريع القومية املصريمن حق مصر االستفادة  من إرباح  قناة السويس لصاحل الشعب 

 ( 52) من اإلنجازات االجتماعية لثورة يوليو   كيف حققت ثورة يوليو العدالة االجتماعية .3

 ى اإلقطاع بإصدار قوانني اإلصالح الزراعى التى حددت ملكية األرض الزراعيةالقضاء عل 

 إصدار قوانني التأمينات االجتماعية واملعاشات للموظفني والعمال 

  جمانية التعليم جلميع مراحل التعليم جامعي وقبل اجلامعي والتوسع يف إنشاء املدارس واجلامعاتجعل 

 إقامة وحدات صحية ومجعيات زراعية  

 حتديد ساعات العمل وشارك العمال فى إدارات الشركات وحتديد نسبه أرباح هلم 

   (  1956حق املرأة يف االنتخاب والرتشيح جمللس األمة عام ) 

 1952موافقة الملك فاروق على مطالب ثورة يوليو ما رايك فى  .4
 موقف سليم من امللك فاروق ال نه ادرك أن الشعب واجليش يكرهان حكمة 

 املصرى اجليشبينه وبني الصدام    بهذا القرار * جنب   ادرك  ختلى بريطانيا عنه ال نه 

 ما هى مطالب الثورة من الملك فاروق .5
 أن يتنازل امللك فاروق عن العرش البنه امحد فؤاد الثاني 

  1952يوليو  26مساء يوم  6أن يغادر امللك فاروق البالد قبل الساعة 
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 العالقة بين :السؤال  السابع  :  ما 
 1952مصر قبل ثورة  فيبين ظاهرة االقطاع وسوء االحوال االجتماعية  ما العالقة بين  .1

  ظاهرة االقطاع وسوء توزيع األراضي الزراعية ادى اىل 

 انتشار االمراض والفقر واجلهل     جعل فئة صغرية متلك وتستبد * 

 1952يوليو  23ما العالقة بين حرب فلسطين وثورة  .2
  1952من أسباب قيام ثورة يوليو  1948تعترب هزمية اجليش املصري فى حرب فلسطني 

 ما العالقة بين حرب فلسطين  وتنظيم الضباط األحرار .3

 بعد اهلزمية صمم اجليش على تطهري مصر من الفساد  كانت مصر فى مقدمة اجليوش فى حرب فلسطني * 

 قيام تنظيم الضباط األحرار من اجليش املصرى 

 العالقة بين االقطاع وقوانين االصالح الزراعيما  .4

 قانون االصالح الزراعي قضى على االقطاع   كانت متتلك فئة صغرية األراضي الكثرية * 

 زيادة متلك الفالحني لألراضي الزراعية    حتديد ملكية الفرد من األراضي * 

 واحتكار السالح العالمي  1952العالقة بين ثورة  .5
   لكسر احتكار السالح العاملي   1952األسلحة الشرقية بعد ثورة عقد مصر صفقة * 

 

 :   اكتب ما تشير اليه العبارات التالية الثامنالسؤال  
 ) الضباط األحرار (   للقضاء على الفساد 1952جمموعة من ضباط اجليش املصري قامت بثورة  .1

 ( األول اإلصالح الزراعي)      للقضاء على اإلقطاع 1952قانون أصدرته ثورة يوليو  .2

 ) التأميم (    حتويل ملكية قناة السويس من ملكية اجنبيه إىل ملكية مصرية .3

 عدم االنحياز () ى من الكتلتني الشرقية بقيادة االحتاد السوفييت والغربية بقيادة الواليات املتحدةأعدم االنضمام إىل  .4

 ) اتفاقية الجالء (   1954عام  فى أكتوبر  يزمع اإلجنل 1952اتفاقية قامت بها حكومة ثورة يوليو  .5
 

 :  لمن تنتسب األعمال التالية :   الثامنالسؤال  
 )أنور السادات (    باسم اللواء حممد جنيب 1952يوليو   23أذاع  البيان األول لثورة  .1

 )احمد فؤاد الثاني(       تنازل  امللك فاروق له عن عرش مصر .2

 محمد نجيب ()      1953العربية يونيه  عام أول رئيس جلمهورية مصر  .3

 ) مصطفى النحاس (      1942رئيس وزراء مت تعينه بعد حادث فرباير  .4

 ) الملك فاروق (      تنازل عن العرش البنه الصغري امحد فؤاد الثاني .5

 )جمال عبد الناصر (        أسس  تنظيم الضباط األحرار .6

 ) الملك فاروق (       1952يوليو  23حكم مصر قبل ثورة  .7
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 التاسع : اختر اإلجابة الصحيحة :السؤال  
 القضاء على االقطاع ( –استقالل الدول العربية  – حركة الحياد اإليجابي)  اكتسبت ثورة يوليو أهمية عاملية الرتباطها بـ .. .1

 قانون اإلصالح الزراعي ( – اتفاقية الجالءتوقيع   –) تأميم قناة السويس  عن طريق ...... 52حتقق اهلدف األول لثورة  .2

 .... 48يف حرب  املصرىيعد من العوامل الداخلية اىل أدت اىل هزمية اجليش  .3

 تدهور االقتصاد ( – الملكيفساد النظام  -األحوال االجتماعية   سوء)       

 .......العامل املشرتك بني سوء األحوال االجتماعية واختفاء احلياة الدميقراطية  .4

 تدهور االقتصاد املصرى ( –   36توقيع معاهدة   –  بين األحزاب الصراع)       

 

 

 

 

 الحدث التاريخ
 حماصرة قوات االحتالل الربيطاني قصر عابدين إلجبار امللك فاروق على تعيني النحاس رئيسا للحكومة  1942فبراير 

 املصريةقيام الثورة   1952يوليو 

 اصدرا قانون اإلصالح الزراعي للقضاء على اإلقطاع  1952سبتمبر 

 1923الغاء دستور   1952ديسمبر

 حل األحزاب السياسية  1953يناير 

 تعيني حممد جنيب أول رئيس ملصر –الغاء امللكية وإعالن اجلمهورية   1953يونيه 

 وقع االتفاقية مجال عبد الناصر –توقيع اتفاقية اجلالء بني مصر وبريطانيا   1954أكتوبر 

1955  عقد صفقة األسلحة الشرقية –تأسيس حركة عدم االحنياز  -  ابإندونيسي جعقد مؤمتر باندون 

 عاما 74رحيل القوات اإلجنليزية عن مصر ) عيد اجلالء ( بعد احتالل   1956يونيه 

 تأميم شركة قناة السويس  1956يوليو 

 مصر وسورياالوحدة بني   1958فبراير 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهم األحداث
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 أمام العبارة الخطأ : مع تصحيح الخطأ .× ( ( أمام العبارة الصحيحة  وعالمة )        السؤال األول  : ضع عالمة )      
 ( ×)     )هيئة األمم (    1947عام  املتحدة على تقسيم فلسطني األممعصبه وافقت  .1

 ( )           بقيادة اللجنة العربيةبفلسطني  1936قامت ثورة  .2

 ( )     ×  ) الغاء االنتداب ( أمام هيئة األمم املتحدة  إعالن االنتداب على فلسطني 1948قررت بريطانيا عام  .3

 ( )        اعرتفت الواليات املتحدة األمريكية واالحتاد السوفييت سابقا بقيام دولة إسرائيل .4

 ( )           1948مايو  15اعلن اليهود قيام دولة إسرائيل  .5

 ( )     × )الواليات المتحدة (    1948تقدمت بريطانيا إىل جملس األمن باقرتاح إقامة هدنه ملدة شهر يف حرب  .6

 ( ×)      ( 1956)     1967احتلت القوات اإلجنليزية والفرنسية بور سعيد يف عام  .7

 ( ×)    ( 1957)أوائل عام    1956العدوان الثالثي انسحبت إسرائيل من غزة وسيناء عام بعد فشل  .8

 ( ×)     ( 1967)   1957طلبت مصر من قوات الطوارئ االنسحاب من احلدود املصرية اإلسرائيلية  عام  .9

 ( )          1961إىل عام  1958استمرت الوحدة بني مصر وسوريا من عام  .10

 ( )         وامتنعت إسرائيل عن تنفيذه 242جملس األمن  قبلت مصر قرار .11

 ( )          يعترب الفريق عبد املنعم رياض من شهداء حرب االستنزاف .12

 ( )   × ( 70:  69)عامين من     أعواماستمرت حرب االستنزاف واملواجهة ضد إسرائيل مخس  .13

 ( )      1967اإلسرائيلية إيالت يف أكتوبر متكنت صواريخ البحرية املصرية  من تدمري املدمرة  .14

 ( )         حق االنتداب على فلسطني 1920أعطى مؤمتر سان رميو  بريطانيا  .15

 ( )          يوصف وعد بلفور بأنه وعد من ال ميلك ملن ال يستحق  .16

 

 : بم تفسر : الثانىالسؤال 
 فلسطين للشعوب العربية ( أهمية)  مسيحي ( ألنها  –دولة فلسطين لها أهمية خاصة في قلب كل عربي) مسلم  .1

  اليها اسرى بسيدنا حممد ) ص ( إىل املسجد األقصى  *   املسيح عليه السالمالسيد ولد بها            

    أوىل القبلتني وثالث احلرمني الشريفني بها املسجد األقصى   

   1948هزيمة الجيوش العربية ) الجيش المصري (   في حرب فلسطين عام  .2

  بسبب دعم الواليات املتحدة األمريكية  وبريطانيا إلسرائيل             *بسبب  عدم استعداد العرب للحرب عسكريا 

 االنتداب البريطاني على فلسطين .3

 ني (وعد بلفور  ) إقامة وطن لليهود يف فلسطبريطانيا  تنفيذ ل 

 1948دخول الجيوش العربية حرب فلسطين  .4

  بطش اليهود* انقاد الشعب الفلسطيين من                          فلسطني يفقيام دولة إسرائيل بسبب إعالن اليهود 

 مساعدة الشعب الفلسطيين على إقامة حكومة وطنية على أرضة 

 1956اشتراك فرنسا في العدوان الثالثي على مصر في أكتوبر  .5

  ركات التحرير يف اجلزائر ضد االستعمار الفرنسيحلبسبب مساندة مصر 

 

 الثاني ) مصر والقضية الفلسطينية ( الدرس
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  )   بسبب   (      1956العدوان الثالثي على مصر  عام     .6
  ملواجهه االطماع اإلسرائيلية ( عقد مصر صفقة األسلحة مع االحتاد السوفييت ( 

       مساندة مصر ثورة اجلزائر ضد االستعمار الفرنسي 

  اضر باملصاحل األجنبية خاصة اجنلرتا (تأميم مصر شركة قناة السويس ( 

 )  بسبب  (     1956فشل العدوان الثالثي على مصر  .7

  وقوف الشعوب العربية مع مصر                                العدوانمقاومة اجليش والشعب املصري* 

      رفض الواليات املتحدة  استخدام القوة حلل النزاعات           تهديد االحتاد السوفييت بالتدخل لوقف العدوان* 

 تنديد األمم املتحدة بالعدوان 

 إغالق مصر لخليج العقبة أمام المالحة اإلسرائيلية .8

  على إسرائيل الذى يفرضه العربإلحكام احلصار االقتصادي 

 ) بسبب ( 1967نجاح إسرائيل في ضرب المطارات المصرية عام  .9

 عنصر املفاجأة وضرب املطارات املصرية* حدوث   اقع املصرية بأجهزة جتسس أمريكية حديثة تصوير املو      

 ) بسبب (  1967البالد العربية وخاصة مصر في يونيه  على  العدوان اإلسرائيلي .10

  مساندة مصر لسوريا ضد إسرائيل*     رغبة إسرائيل فى القضاء على قوة مصر  

 مطالبة مصر قوات الطوارئ إىل االنسحاب من بعض النقاط*        وجه املالحة اإلسرائيلية إغالق مصر خليج العقبة يف 

 1967وقوف مصر بجانب سوريا عام  .11

  بسبب التهديدات اإلسرائيلية لسوريا   1958تنفيذ اتفاقية الدفاع املشرتك بني مصر وسوريا عام*  

 ) بسبب ( 1967يونيه  5هزيمة الدول العربية فى  .12

 سرائيل عسكريا وخاصة السالح اجلوي  تفوق إ 

  صورت اجهزة التجسس االمريكية املطارات املصرية (  استخدام إسرائيل عنصر املفاجأة وضرب املطارات املصرية ( 

  مساندة الواليات املتحدة  ودول أوربية إلسرائيل عسكريا و اقتصاديا و سياسيا 

 نقص التدريب وعدم وجود أسلحة حديثة ملصر 

 ) بسبب ( . 1967قيام مصر بإعادة بناء القوات المسلحة بعد عام   .13

  إصرار مصر على اسرتداد األرض بالقوة   242رفض إسرائيل تنفيذ قرار جملس األمن رقم* 

 تقديم الواليات المتحدة لمبادرة روجرز .14

 متهيدا حلل املنازعات سلميا*                      لوقف اطالق النار 

 المصرية ببناء حائط الصواريخ على الضفة الغربية لقناة السويس قيام القيادة  .15

  ملنع اخرتاق الطائرات اإلسرائيلية األجواء املصرية 
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  : ما النتائج المترتبة على :  الثالثالسؤال 
 ايطاليا في  1920عقد مؤتمر سان ريمو  .1

 تنفيد وعد بلفور     أعطى لربيطانيا حق االنتداب على فلسطني * 

 ادراك بريطانيا اهمية فلسطين .2

  1917* إصدار وعد بلفور     سعت إىل فكرة إنشاء وطن لليهود بفلسطني 

 الجغرافي المتميز أهمية موقع فلسطين .3

 كان سبب يف طمع الغزاة يف احتالل فلسطني على مر العصور 

 1917وعد بلفور عام  .4

  1920 لتنفيذ وعدد بلفورعصبة االمم بوضع فلسطني حتت االنتداب الربيطاني قيام 

 وضع فلسطين تحت االنتداب البريطاني بعد الحرب العالمية األولى  .5

 السماح بهجرة أعداد كبرية من اليهود من مجيع أحناء العامل إىل فلسطني*   تنفيذ إجنلرتا  وعد بلفور 

 عرب فلسطني عن طريق الشراء إىل اليهود السماح بانتقال ملكية األراضي من 

  1936حبركات وطنية وثورة  الفلسطيينقيام الشعب  

 1948مايو  14انسحاب بريطانيا من فلسطين في  .6

  1948مايو  15إعالن اليهود قيام دولة إسرائيل يف 

 1948مايو  15إعالن اليهود قيام دولة إسرائيل في  .7

   بني العرب واليهود  1948قيام حرب فلسطني 

 1947على األمم المتحدة عام  ةعرض القضية الفلسطيني .8

  منطقة دولية القدس (    –دولة يهودية      –أقسام ) دوله عربية     3صدور قرار بتقسيم فلسطني إىل 

 1947قرار تقسيم فلسطين عام    .9

  ( 1948مايو   14قواتها وإنهاء االنتداب )  * سحب إجنلرتا      رفض العرب قرار التقسيم 

                     ارتكاب اجملازر ) جمزرة دير ياسني (     طرد اليهود العرب من ديارهم* 

 1948تطبيق الهدنة في حرب فلسطين  .10
  استطاعت إسرائيل تقوية اجليش من حيث العدد والتسليح والتدريب 

 اليهود على العرب  انتصار*        احلرب                  ظهر تفوق إسرائيل عسكريا بعد استئناف 

 1948هزيمة العرب في حرب فلسطين  .11
 استيالء اليهود على مجيع األراضي الفلسطينية ما عدا 

 قطاع غزة حتت إدارة مصرية              *الضفة الغربية بها القوات األردنية        *قسمت القدس بني العرب واليهود 

 1956بتأميم قناة السويس في يوليو  قيام مصر .12

 1956حدوث  العدوان الثالثي على مصر *   اصبحت شركة قناة السويس أصبحت شركة مصرية 

 مساندة مصر حركات التحرير فى  الجزائر   .13

  فرنسا فى العدوان الثالثي على مصر أدى إىل اشرتاك 
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 1956فشل العدوان الثالثي على مصر أكتوبر  .14
  1956ديسمرب  23من بور سعيد   والفرنسية   القوات الربيطانيةانسحاب                

  1957انسحاب إسرائيل من سيناء وقطاع غزة أوائل         

  1957وضع قوات طوارئ دولية بني مصر وإسرائيل منذ   

 قيام وحدة بني مصر وسوريا    ادراك الدول العربية خطر اسرائيل عليهم *  

 قواتها على الحدود السوريةحشد إسرائيل  .15

 ) اعالن وقوف مصر اىل جانب سوريا مبوجب اتفاقية الدفاع املشرتك ) كان اول رد مصري 

 مطالبة مصر قوات الطوارئ إىل االنسحاب من بعض النقاط       إغالق مصر خليج العقبة يف وجه املالحة اإلسرائيلية * 

 م 1967إغالق مصر خليج العقبة عام  .16

  1967* قيام حرب يونيه      احلصار االقتصادي على إسرائيلإحكام 

 ) ادى الى استيالء اسرائيل على  : (  1967يوليو  5  عدوان  .17

      اجلوالن ) سوريا ( هضبة *                     ) مصر (سيناء حتى الضفة الشرقية للقناة 

 األردنالضفة الغربية لنهر *        وقطاع غزة القدس العربية  

 1967معركة راس العش  .18

  بور فؤاد            مدينة احتالل فشلت  إسرائيل يف  *     هزمية القوات اإلسرائيلية 

 بناء حائط الصواريخ في حرب االستنزاف .19

  االجواء املصريةعدم استطاعة الطريان اإلسرائيلي اخرتاق 

 1970إلى  1969عام  حرب االستنزاف .20

  بارليف على طول القناة   ) رفع الروح ملعنوية للجنود املصرية (القصف املستمر خلط 

  تقدم وزير اخلارجية ) مذكرة روجرز ( لوقف اطالق النار وحل النزاع سلميا 

 

 :  اختر اإلجابة الصحيحة :   الرابعالسؤال  
 ( روسيا   –     إيطاليا   –     إجنلرتا  –       فرنسا)    ............                          بدولة 1920 إبريل فى   عقد مؤمتر سان رميو .1

 الواليات املتحدة (   – مصر    –فرنسا    -  بريطانياامتنعت  ............. عن التصويت على مشروع تقسيم فلسطني                   ) .2

 ( إنجلترا        –إسبانيا             -وسيا                اشرتك يف العدوان الثالثي على مصر كل من إسرائيل وفرنسا و .......      ) ر .3

 إيطاليا ( – األمريكيةالواليات المتحدة   –فرنسا  – إجنلرتا)              ...........إسرائيلدولة اعرتفت بقيام دولة  أول .4

 اثناء احلرب العاملية الثانية( -  ىالعالمية األولاثناء الحرب  –...) بعد احلرب العاملية الثانية  إلجنلرتاأصبحت فلسطني مطمع  .5

 اخلالف بني الدول املعادية ( –تنديد عصبة األمم بالعدوان  – الدوليافتقاد العدوان الدعم )    .......الثالثيمن أسباب فشل العدوان  .6

 
 : ماذا كان يحدث اذا:   الخامسالسؤال  

 1967لعام    242وافقت إسرائيل على قرار مجلس األمن رقم   .1

 إنهاء حالة احلرب بني العرب وإسرائيل                  انسحاب اسرائيل من األراضي العربية* 

  وحرب اكتوبرمل تقوم حروب االستنزاف 
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 لم تقم بريطانيا بإصدار وعد بلفور .2

            فلسطني * عدم السماح بهجرة اعداد كبرية من اليهود اىل  عدم إنشاء وطن لليهود يف فلسطني 

 عن طريق البيع اىل اليهود ةعدم السماح بانتقال ملكية األراضي الفلسطيني 

 1948لم تهزم القوات العربية في حرب فلسطين  .3

 مل يتم تقسيم القدس بني العرب واليهود عدم*    فلسطني معظم اراضى عدم استيالء إسرائيل على 

 عدم قيام دولة اسرائيل 

 لم تساند مصر حركات التحرير في الجزائر ضد االستعمار الفرنسي  .4

  1956عدم مشاركة فرنسا يف العدوان الثالثي على مصر 

 1967لم تقم مصر بإغالق خليج العقبة فى وجه المالحة اإلسرائيلية فى مايو  .5

 1967عدم حدوث عدوان  *     على إسرائيل يعدم إحكام احلصار االقتصاد 

 1967على إسرائيل في حرب انتصرت مصر  .6

 فلسطني (  – فى سوريا   اجلوالن   –) سيناء  األراضي العربية فى  عدم استيالء إسرائيل على 

 عدم تقديم مبادرة روجرز     عدم وجود حرب االستنزاف * 

 1967يونيه  5لم تتمكن مصر من إعادة بناء قواتها المسلحة بعد هزيمة  .7

  احتالل اسرائيل مدينة بور فؤاد   رأس العشهزمية اجليش املصري يف معركة * 

 عدم بناء حائط الصواريخ على الضفه الغربية للقناه *      فشل مصر يف تدمري املدمرة ايالت 

 سرائيلاإل األراضي املصرية والعربية حتت االحتالل ظلت 

 

 ما العالقة بين :  السادس : السؤال 
 1956الثالثي على مصر  حركات التحرر الوطني في الجزائر والعدوان .1

 الثالثى بسبب مساندة مصر ثورة اجلزائر ضد االستعمار الفرنسي                            * قامت فرنسا باملشاركة يف العدوان 

 مؤتمر سان ريمو ومصير فلسطين .2

  1920اعطى مؤمتر سان رميو لربيطانيا حق االنتداب على فلسطني 

 وعد بلفور بإقامة وطن لليهود يف فلسطني كان فرضه امام بريطانيا لتنفيذ 

 حرب االستنزاف ومبادرة روجرز .3

 بسبب القصف املستمر خلط بارليف يف حرب االستنزاف 

 سارعت الواليات املتحدة مببادرة عن طريق وزير اخلارجية روجرز  بوقف اطالق النار 

 

 : اجب عن االتي : السابعالسؤال 
 تنفيذ وعد بلفور كيف ساعدت دول الحلفاء بريطانيا في .1

  إيطاليافى  1920قامت دول احللفاء بوضع فلسطني حتت االنتداب الربيطاني يف مؤمتر سان رميو 
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 ما إجراءات تنفيذ وعد بلفور .2

  ( أعطى لربيطانيا حق االنتداب على فلسطني 1920مؤمتر سان رميو  يف إيطاليا ) 

  العامل إىل فلسطنيهجرة أعداد كبرية من اليهود من مجيع أحناء 

  إىل اليهود البيعالسماح بانتقال ملكية األراضي من عرب فلسطني عن طريق 

 من إجراءات تنفيذ وعد بلفور يما موقف الشعب الفلسطين .3

  بقيادة اللجنة العربية  (  1936ثورة        -            1929القيام باحلركات الوطنية ) انتفاضة  

 1967يونيو  5ان اإلسرائيلي فى موقف مجلس األمن من العدو .4
 االتى  : والذى ينص على  242قرار رقم  إصدار 

   إنشاء مناطق منزوعة السالح       حرية املالحة يف املمرات الدولية* إنهاء حاله احلرب بني العرب وإسرائيل  * 

  احرتام سيادة دول املنطقة على أراضيها   *                     1967انسحاب إسرائيل من األراضي اليت احتلتها عام 

 
 ما رايك في :   السؤال الثامن 

 1917تصريح بلفور وزير خارجية بريطانيا عام  .1
  وعد بلفور  كان بداية التدخل الصهيوني يف الوطن العربي 

 كان بداية احلروب وعدم االستقرار يف الدول العربية حتى يومنا هذا 

  ملن ال يستحق وهى إسرائيل–كان وعد من ال ميلك وهى بريطانيا 

 1947رفض العرب لقرارات تقسيم فلسطين عام  .2
 كان قرار يعكس وحدة وترابط  الوطن العربي     *يدل القرار على رفض العرب  أى تدخل اجنيب يف الوطن العربي 

 1956موقف األمم المتحدة من العدوان الثالثي على مصر  .3
 وعدم احنيازها لطرف معني دل على حياد األمم املتحدة موقف ي 

  سلميا بعيدا عن احلروب يف حل املنازعاتدور األمم املتحدة  اثبت 

 ما رايك مدلال عليه فى مقولة  ) وعد من ال يملك لمن ال يستحق ( .4
 هلمنشاء وطن رأى صحيح وصواب الن إجنلرتا  ال متلك فلسطني  وليس هلا احلق فى ان تعطى وعد لليهود بإ 

 اليهود  ال يستحقون النهم ليس هلم  احلق فى فلسطني النهم كانوا قلة يعيشون بها قبل احلرب العاملية األوىل 

 

 :  التالية تدلل تاريخيا على صحة  العبارا:    التاسع السؤال  
 وتعهدت بالتنفيذ(أيدت بريطانيا فكرة إقامة وطن قومي لليهود ) تعتبر بريطانيا صانعة مشكلة فلسطين  .1

   1917ألنها أصدرت وعد بلفور بإقامة وطن لليهود على ارض فلسطني      

  ( لتنفيذ وعد بلفور  1948 – 1920ثم قامت باالنتداب الربيطاني على فلسطني ) 

 ثم مسحت بهجرة أعداد كبرية من اليهود من مجيع أحناء العامل إىل فلسطني 

 عرب فلسطني عن طريق الشراء إىل اليهود ثم مسحت بانتقال ملكية األراضي من 

  لتسمح لليهود إعالن دولة إسرائيل فى فلسطني  1948ثم انسحبت من فلسطني عام  
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 1967يونيو  5ساندت الواليات المتحدة اسرائيل فى عدوان  .2

 بتصوير املواقع املصرية مما ادى اىل ضرب اسرائيل املطارات املصرية ةقامت اجهزة جتسس أمريكية حديث 

  سياسيا –اقتصاديا  –ساندت الواليات املتحدة اسرائيل عسكريا 

 تجاه الصراع العربى االسرائيلى  1956 – 1948عامي  السوفيتيتناقض موقف االتحاد  .3
  اعرتف االحتاد السوفيتى بدولة إسرائيل 1948عام 

  هدد االحتاد السوفيتى بدخول احلرب لوقف العدوان 1956عام 

 1967استطاعت مصر التصدي لالعتداءات االسرائيلية بعد هزيمة  .4

  معركة رأس العش عندما حاولت اسرائيل احتالل بو فؤاد يفهزمية القوات االسرائيلية 

 تدمري املدمرة االسرائيلية ايالت بصواريخ البحرية املصرية 

  على هذه املرحلة الصمود والتصدياطلق 

  اطلق على المرحلة الثانية إلعادة بناء القوات المسلحة  حرب االستنزاف والمواجهه .5

 القصف املستمر خلط بارليف على طول قناة السويس 

  ( صواريخ على الضفة الغربية للقناة  ) ملنع الطائرات اإلسرائيلية من اخرتاق األجواء املصرية طبناء  مصر حائ 

 1948حرب  فيهزيمة مصر والعرب  فيكان للواليات المتحدة دورا مهم  .6
  يف جملس االمن إلصدار شروط تدخلتالن الواليات املتحدة 

 وقف القتال 

 اقامة هدنه ملدة شهر  ميتنع فيها  على اسرائيل ومصر ادخال اسلحة او جنود اىل فلسطني 

  وقامت بإدخال اسلحة وجنودالتزمت مصر والعرب  و مل تلتزم اسرائيل باهلدنة 

 بعد استئناف احلرب انتصرت اسرائيل على العرب بسبب تفوقها العسكري 

 من خالل الوحدات السياسية 1956واجهت الدول العربية أطماع اليهود بعد عدوان  .7
  1958قيام وحدة بني مصر وسوريا عام 

 وحرب االستنزاف 1948اتخذت الواليات المتحدة نفس الموقف خالل  .8
 1948  هدنه وكانت سبب يف هزمية العرب إلقامةتدخلت لدى جملس االمن 

 قامت مببادرة روجز لوقف احلرب 1970اىل  69 فحرب االستنزا 

 بالنسبة لمصر ما فقدته من مكاسب العدوان الثالثى 1967استعادت إسرائيل في عدوان  .9
  االنسحاب من قطاع غزة وسيناء 1956فقدت إسرائيل بعد عدوان 

 سيناء وقطاع غزة  67بعد عدوان  استعادت 

 : اكتب ما تشير اليه الجمل التالية  العاشرالسؤال 

   ) وعد بلفور (    إلنشاء وطن قومي لليهود يف فلسطني 1917وعد أصدرته بريطانيا  .1
 ) مذبحة دير ياسين (     ابشع املذابح التى ارتكبتها عصابات اليهود يف فلسطني .2

 ) القدس (     1948بني العرب وإسرائيل عام مدينة عربية مت تقسيمها  .3

 ) قوات طوارئ دولية (  1957جمموعة عسكرية دولية وضعت على احلدود بني مصر وإسرائيل منذ عام  .4
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 ) بور سعيد ( 56ديسمرب من كل عام وانتصرت على العدوان  23مدينة مصرية حتتفل بعيدها السنوي فى  .5

 ) حرب االستنزاف (   الستنزاف طاقة العدو اإلسرائيليل حرب شنتها القوات املصرية ضد إسرائي .6

 س العش (أ) ر   1967أوىل املعارك اليت انتصر بها املصريون على اليهود عقب هزمية  .7

 )بريطانيا (       1948أنهت انتدابها على فلسطني عام  .8

 ) سان ريمو (     مؤمتر أعطى لربيطانيا احلق يف االنتداب على فلسطني .9

 ) روجرز (  قدم مبادرة حتمل امسه لوقف حرب االستنزاف رجية الواليات املتحدة وزير خا .10

 ) عبد المنعم رياض (   رئيس أركان حرب القوات املسلحة فى حرب االستنزاف واستشهد  .11

 ( والتصدى) الصمود  هى مرحلة تصدت فيها القوات املصرية لالعتداءات اإلسرائيلية مثل رأس العش وتدمري إيالت .12

 ) جمال عبد الناصر (      بعد مرحلة من الكفاح 1970توفى فى سبتمرب  .13

 ) عصبه االمم (        منظمة وضعت نظام االنتداب .14
 

 
 1947من مشروع تقسيم فلسطين عام   موقف اليهود وموقف العربالسؤال الحادى عشر  : قارن بين 

 
 موقف اليهود موقف العرب

 رفض العرب  مشروع تقسيم فلسطني 

  ضد اليهود 1948دخول العرب حرب فلسطني 

     طرد اليهود العرب من ديارهم 

 مثل  ) جمزرة دير ياسني ( ارتكاب اليهود  اجملازر ضد الفلسطينيني 

  (  1948مايو  15إعالن اليهود إنشاء دولة اليهود ) 

 
 السؤال الثاني  عشر  : صوب ما تحته خط

 ) األولى (   الثانيةفلسطني عدد قليل من اليهود حتى قيام احلرب العاملية  عاش فى .1
 ( والتصدى) الصمود    االستنزافتعرف املرحلة األوىل من إعادة بناء القوات املسلحة مبرحلة  .2
 ( االستنزاف)  والتصدىالصمود تعرف املرحلة الثانية من إعادة بناء القوات املسلحة مبرحلة  .3

 ) دول الحلفاء (    وضع فلسطني حتت االنتداب الربيطانى المحورقررت دول  .4
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 الحدث التاريخ
1917 

 وطن قومي لليهود يف فلسطني ءاصدرا اإلجنليز تصريح بلفور ال نشا

 أعطى بريطانيا حق االنتداب على فلسطني –عقد مؤمتر سان رميو فى إيطاليا  1920أبريل 

1936 
 قيام ثورة بقيادة اللجنة العربية 

1947  
 إصدار األمم املتحدة قرار تقسيم فلسطني إىل ثالث أقسام

 انتهاء االنتداب الربيطاني على فلسطني 1948مايو  14

 قيام حرب فلسطني –إعالن اليهود قيام دولة إسرائيل فى فلسطني  1948مايو  15

 العدوان الثالثي على مصر 1956أكتوبر 

 العيد السنوي حملافظة بورسعيد  –انسحاب القوات الربيطانية والفرنسية من بور سعيد  1956ديسمبر  23

1957 
 وضع قوات دولية على احلدود    –انسحاب إسرائيل من قطاع غزة وسيناء     

 إغالق مصر خليج العقبة أمام املالحة اإلسرائيلية 1967مايو 

 يلي على مصر العدوان اإلسرائ 1967يونيه  5

 جناح القوات املصرية فى تدمري املدمرة ايالت  1967أكتوبر 

 242صدور قرار جملس االمن  رقم  1967 نوفمبر

1969 
 بداية حرب االستنزاف

 وفاة الرئيس مجال عبد الناصر 1970سبتمبر 
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 العبارة الخطأ : مع تصحيح الخطأ . أمام× ( العبارة الصحيحة  وعالمة )  أمام(        : ضع عالمة )        األولالسؤال 
 ( )      ×  الداخلية ( الجبهة)     أجراء لتهيئة اجلبهة اخلارجية 1971دستور  السادات كان إصدار .1

 ( )      × ( ) الواليات المتحدة األمريكية  العسكرية إلسرائيلأقامت فرنسا جسرا جويا لتقديم املساعدات  .2

 ( )         حتقيق النصر يف أكتوبرحرب  يفساهمت مشاركات الدول العربية  .3

 ( )    وقف العلميات العسكرية ب 338  بدأت مفاوضات فض االشتباك بني مصر وإسرائيل بعد قرار جملس األمن  .4

 

 : اآلتيةالسؤال الثاني : اكمل الجمل 
 رئيس الجمهوريةباعتباره  1973أكتوبر  6 يف  إشارة بدء احلرب الساداتأعطى الرئيس  .1

 فى ست ساعات بارليفاستطاعت القوات املصرية اقتحام خط  .2

 السؤال الثالث : بم تفسر :
 ( 1973والتخطيط لحرب أكتوبر ) قيام مصر وسوريا باإلعداد  ( بسبب )   1973 أكتوبر حرب قيام .1

  67 االنسحاب من األراضي احملتلة فى مصر وسوريا سنة  إسرائيلرفض  

  1967و إزالة آثار نكسه  األراضي العربيةالتصميم املصري السوري على اسرتداد *       242تنفيذ قرار جملس األمن   عدم     

 () الجانب التشريعي   1971صدور الدستور الدائم لمصر  .2

  1973لتهيئة اجلبهة الداخلية  يف مصر استعدادا حلرب اكتوبر 

 1973 أكتوبرحرب  في مصر انتصار  .3

 مساندة الدول العربية ملصر وسوريا*     للحرب اجليد واالستعداد بسبب التخطيط 

 قيام المدفعية المصرية بأطالق القذائف على طول القناة .4

 اىل الضفة الشرقية للقناه لعبور الدبابات واملدرعات العسكرية مبختلف أنواعها حتى متهد الطريق 

 ) بقيادة محمد حسنى مبارك ( 1973أهمية الضربة الجوية في حرب أكتوبر  .5

  إلسرائيلحتطيم اعداد كبرية من الطائرات واملعدات العسكرية بسبب 

 ساعدت الضربات اجلوية  على تدمري خط بارليف*   العسكرية خط بارليف األلياتساعدت على عبور  ألنها 

 1973أهمية البترول العربي في حرب أكتوبر   .6

  1973ظهر البرتول العربي كسالح له تأثري كبري على نتائج يف حرب أكتوبر 

   إىل الواليات املتحدة  تصدير البرتولحظر  *  خبفض إنتاج البرتول   وزراء دول البرتول  العربيةقرار 

  منطقة الدفرسوار فيثغرة  إحداث .7

  إلسرائيل العسكرية  تاملعلوما الواليات املتحدة األمريكية  تقديمبسبب 

 اتخذت الدول النفضية قرار حظر النفط عن الواليات المتحدة  .8

  إلسرائيل عاجلةمساعدات  األمريكيتقديم الرئيس بسبب  

 338اصدار مجلس االمن قرار  .9
 جملس االمن لوقف احلرب بسبب تدخل الواليات املتحدة يف 

 

 ( هـ 1393العاشر من رمضان  -  1973)حرب أكتوبر  الثالث الدرس
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  السؤال الرابع  : ما النتائج المترتبة على :
 1973والطيران اإلسرائيلي  السوريالمعارك الجوية بين الطيران  .1

  تدمري  الطائرات خط الدفاع  الوان متاما  اخرتاق الطريان السورى خط الدفاع اإلسرائيلي  الوان * 

 خسرت إسرائيل عدد كبري من الطائرات *      القوات الربية  دعم الطريان السورى 

 1973أكتوبر  6نجاح الضربة الجوية ونيران المدفعية على طول القناة يوم  .2

 حتطم أعداد كبرية من الطائرات واملعدات العسكرية اإلسرائيلية  

 عبور الدبابات واالليات العسكرية املصرية الضفة الشرقية للقناه 

 ) ادى الى  (  1973حرب أكتوبر  فين مصر وسوريا التنسيق بي .3

 هزمية اجليش اإلسرائيلي   إرباك القوات اإلسرائيلية أمام الضربة العسكرية املوحدة * 

 مد يد العون من الدول العربية لمصر وسوريا .4

  1973انتصار مصر وسوريا يف حرب أكتوبر ادى اىل 

 1973والسورية أثناء حرب أكتوبر تعرض إسرائيل  للخسائر على الجبهتين المصرية  .5

 طلب إسرائيل املساعدة من الواليات املتحدة 

 القناه طولقيام المدفعية بإطالق القذائف على مواقع العدو على  .6

 الضفة الشرقية للقناه إىل الدبابات واملدرعات واألليات العسكرية أدى إىل عبور 

 1973أثناء حرب أكتوبر تقديم الواليات المتحدة معلومات عسكرية إلسرائيل  .7

  منطقة الدفرسوار  يفإحداث ثغرة أدى إىل 

 1973 أكتوبر أثناء حرب  فى الكويت العربياجتماع وزراء النفط  .8

  الواليات املتحدة إىلالبرتول  تصدير* حظر     البرتول إنتاجاختذوا قرار خبفض 

 1973حرب من خالل حرب أكتوبر  سلم والال انتهاء حالة الال .9
  اجملال للمفاوضات السياسية من منطلق القوة العربيةافسحت 

 

 :  ماذا كان يحدث اذا:  الخامسالسؤال  
 1973تصفيه الخالفات العربية فى حرب اكتوبر  فيفشل الرئيس السادات  .1

  1973مل يتم اعداد وتهيئة اجلبهة العربية لالستعداد حلرب اكتوبر 

  اكتوبركان سيكون سبب يف عدم االنتصار يف حرب 

 لم تحدث حرب أكتوبر .2

 االحتالل اإلسرائيلي استمرار*    عدم استعادة األراضي املصرية والعربية من إسرائيل 

 242استجابت إسرائيل لقرار مجلس األمن  .3

 إنهاء حالة احلرب بني العرب وإسرائيل                  اسرتجاع األراضي العربية من إسرائيل سلميا * 

  1973*  عدم قيام حرب أكتوبر      مل تقوم حروب االستنزاف 
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 1973 أكتوبرحرب  فيلم تستخدم الدول العربية البترول كسالح  .4

 ومل يظهر اهمية سالح البرتول مل يتم حظر البرتول عن الواليات املتحدة 

 التأثري يف نتيجة احلرب  لصاحل إسرائيل بسبب املساعدات األمريكية إلسرائيل 

  ( وقف اطالق النار الذى أصدرته الواليات املتحدة338عدم صدور قرار  ) 

 كان موقف الواليات المتحدة على الحياد ولم تدعم إسرائيل فى حرب أكتوبر .5

  عن الواليات املتحدة العربيعدم قطع البرتول  *    عدم أحداث ثغرة الدفرسوار 

 عدم صمود إسرائيل يف احلرب أمام مصر 

 1973حرب أكتوبر  فياعتمدت مصر على سالح الطيران فقط  .6

 عدم عبور اجلنود واألليات واملدرعات العسكرية إىل الضفة الشرقية للقناة 

   عدم حتقيق االنتصار والسيطرة على سيناء     

 1973تقدم الواليات المتحدة معلومات عسكرية  إلسرائيل خالل حرب أكتوبر  لم .7

  الدفرسوارمل حتدث ثغرة 

 

 :  دلل تاريخيا على صحة العبارات التالية:    السادسالسؤال  
 ) تعدد صور االستعداد لحرب أكتوبر (  1973داخلي استعداد لحرب أكتوبر اتخذت مصر عده إجراءات على المستوى العربي وال .1

 على المستوى العربي 

  املوارد واإلمكانيات العربية املتاحةاالستفادة من كل *  تصفية اخلالفات وتوحيد الصف العربي 

 على المستوى الداخلي 

  ( الدائم         71رفع الرقابة على الصحف                    * إصدار دستور )           القضاء على مراكز القوى * 

                                  جليش وتسليحه                 * جتهيز ا               الغاء اإلجراءات املقيدة للحريات 

 اإلسرائيلي األمننظرية  1973 أكتوبرحرب  أنهت .2

 انهيار خط الوان أمام القوات السورية    أمام القوات املصرية  انهيار خط بارليف* 

 انهيار التحصينات القوية اإلسرائيلية 

 سياسيًا ( –ماليا  –) عسكريا  1973خالل حرب  إسرائيلالواليات المتحدة  ساندت  .3

  (   إلسرائيلجسر جوى لتقديم املساعدات العسكرية  أقامتاملساعدات العسكرية ) 

 (  حدوث ثغرة يف منطقة الدفرسوار  بسبب تزويد الواليات املتحدة  باملعلومات العسكرية  إلسرائيلمعلومات عسكرية ) 

 ( إلسرائيلقدمت مساعدات مالية ضخمة  املساعدات املالية ) 

  (  ( 338إصدار قرار  و) 1973 أكتوبر 22من يوم  لوقف القتال األمنجملس  يفالتدخل املساعدات السياسية  ) 

 1973 أكتوبرحرب  في مهمادورا  سالح البتروللعب  .4

  اجتماع الكويت على خفض اإلنتاج يفقرار  العربياصدر وزراء النفط  

  ألنها قدمت مساعدات عاجلة السرائيل األمريكية إىل الواليات املتحدة  البرتول  تصديرحظر 

 أظهرت حرب أكتوبر تقويض أسس العقيدة القتالية للقوات اإلسرائيلية .5

  اإلسرائيليةحتطيم عدد كبري من الطائرات واملعدات احلربية 
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 كل من الجبهتين المصرية والسورية في ةتشابه الدفاعات اإلسرائيلي .6
 اجلوالن السورية  هضبة يف ) خط دفاعي ( أقامت إسرائيل خط الوان 

 مصر يفعلى اجلبهة الشرقية لقناة السويس  ) خط دفاعي ( خط بارليف اقامت اسرائيل 

 والمساهمة فى تحقيق النصر أهمية التضامن العربي فى مواجهة إسرائيل 1973أظهرت حرب أكتوبر  .7
  (   اإلمارات    –اجلزائر       –)السعودية    املاليالدول العربية الدعم بعض قدمت 

  (تونس  –الكويت  –السودان  ––املغرب – األردن –ليبيا  –اجلزائر  –)العراق العسكري قدمت الدول العربية الدعم 

  حظر تصدير البرتول إىل الواليات املتحدة   خبفض اإلنتاج من البرتول وزراء دول النفط قامت * 

 النتائج والدروس المستفادة العديد من 1973كان لحرب أكتوبر  .8
  اثبتت احلرب ان منطق القوة ال مينح السالم اإلسرائيلي العربيالصراع  يفتعد نقطة حتول ( ) 

 والعربيوعودة الثقة للمقاتل املصري  حتطيم أسطورة اجليش اإلسرائيلي الذى ال يقهر 

 تقويض أسس العقيدة القتالية إلسرائيل 

  انهيار اخلطوط الدفاعية القوية مثل خط بارليف ( اإلسرائيليانتهاء نظرية األمن ( 

 وأفسحت حرب أكتوبر اجملال للمفاوضات من منطلق القوة العربية إنهاء حالة الال سلم والال حرب 

 ظهرت أهمية سالح البرتول يف احلرب 

 وروياأثرت احلرب يف العالقات بني إسرائيل والدول احملبة للسالم يف أسيا وأفريقيا و ا 

 1973وفى حرب أكتوبر  1952مصر والدول العربية كل منها ساند األخر عقب ثورة  .9
  عن طريق  1952يوليو   23مصر ساندت الدول العربية عقب ثورة 

  مساندة الشعوب العربية فى نيل االستقالل من االحتالل األجنيب 

  (  و اليمن الكويت والعراق وساندت مصر كل من ) السودان واجلزائر وتونس واملغرب 

 تأييد ومساندة الشعب الفلسطيين يف إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس 

  1973الدول العربية ساندت مصر فى حرب أكتوبر 
    اإلمارات   (    –اجلزائر       –قدمت الدول العربية الدعم املالي  )السعودية 

  تونس ( –الكويت  –السودان  ––املغرب  –األردن  –ليبيا  –اجلزائر  –قدمت الدول العربية الدعم العسكري )العراق 

  حظر تصدير البرتول إىل الواليات املتحدة قام دول وزراء النفط العربية  خبفض اإلنتاج من البرتول * 

 كل من  إنجازاتالسؤال السابع      اكتب اهم 
 ارفع االوسمة () بم تفسر حصول احمد إسماعيل على    إسماعيلالمشير احمد  .1

   73القائد العام للقوات املصرية والسورية    *              وزير للحربية   *                  مدير املخابرات العامة   

 حصل على وسام جنمة سيناء   *   قاد خطة اخلداع        توىل التخطيط والتنسيق على اجلبهتني املصرية والسورية 

 ) بم تفسر منح الشاذلي قالدة النيل(  الشاذليالفريق سعد الدين  .2
 تطوير اجليش  * ساهم فى                   وحتطيم خط بارليف  وضع خطة العبور    *                 73 : 71من  رئيس األركان 

   منح قالدة النيل العظمى *                           لنصر أكتوبر  39مت تكرميه فى الذكرى 

 ق محمد عبد الغنى الجمسيالفري .3
   73 ديسمرب رئيس األركان املسلحة   *للحرب        املناسب  التوقيت  اختار  *    72رئيس هيئة عمليات القوات املسلحة   
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 اجب عن األسئلة التالية السؤال الثامن
  لمصر والعرببالنسبة   1973نتائج حرب أكتوبر ما  .1

 ظهرت أهمية سالح البرتول يف احلرب*    والعربي عودة الثقة يف اجلندي املصري 

 حرب أكتوبر ان منطق القوة ال مينح السالم اثبت*     حتطيم أسطورة اجليش اإلسرائيلي 

 ما رايك في الدعم العربي أثناء حرب أكتوبر  .2
  على وحدة الدول العربية ضد العدو الصهيوني العربياثبت الدعم 

  كبري يف احلرب  تأثريكان الدعم السياسي وهو قطع البرتول عن الواليات املتحدة له 

 338بإصدار قرار رقم  إجبار الواليات املتحدة على وقف احلرب  

 من العوامل املؤثرة يف نصر  أكتوبر  ي من الدول العربية ملصر وسوريا كان الدعم املادي والعسكر 

 1973وحرب أكتوبر ما العالقة بين النفط  العربى  .3
  النفط العربى عندما اصدر وزراء النفط العربى قرار بتخفيض إنتاج البرتول سالح  أظهرت حرب أكتوبر أهمية 

 حظر التصدير إىل الواليات املتحدة بعد ان طالب رئيس الواليات املتحدة مبساعدات عاجلة إلسرائيل 

  بوقف احلرب 338 سبب فى تدخل الواليات املتحدة بإصدار قرارهذا  كان 

 ما العالقة بين الواليات المتحدة وثغره الدفرسوار .4

 قدمت الواليات املتحدة االمريكية معلومات عسكرية إلسرائيل ادت اىل حدوث ثغرة الدفرسوار 

 

 ( 1973حرب اكتوبر  – 1967) موقف مجلس االمن من عدوان  من حيث 338وقرار   242بين قرار  السؤال التاسع      قارن
  موقف مصر وإسرائيل من كل قرار ( –بنود كل قرار  –) العام الذى صدر فيه 

 338قرار  242قرار  المقارنة أوجه
 1973 1967 العام

 
 

 البنود

 إنهاء حاله احلرب بني العرب وإسرائيل 

  1967انسحاب إسرائيل من األراضي اليت احتلتها عام 

 احرتام سيادة دول املنطقة على أراضيها 

 حرية املالحة فى املمرات الدولية 

 إنشاء مناطق منزوعة السالح على احلدود بني الطرفني 

  22وقف مجيع العلميات احلربية بدء من يوم 

 1973أكتوبر        

  بدأت مباحثات فض االشتباك بني الطرفني 

 قبلت مصر القرار  قبلت مصر القرار  موقف مصر

 قبلت إسرائيل القرار  امتنعت عن تنفيذ القرار   موقف إسرائيل
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 1973وأثناء حرب أكتوبر عام  1948قارن بين الموقف العربى من إعالن دولة إسرائيل عام 
 1973 أكتوبرحرب  1948إعالن دولة إسرائيل 

 رفض العرب قرار التقسيم 

  ضد اليهود 1948دخول العرب حرب فلسطني 

  فلسطنيطرد اليهود من بسبب 

    اإلمارات   ( –اجلزائر    –قدمت العرب الدعم املالي مثل )السعودية 

  األردن ( –ليبيا  –اجلزائر  –قدمت العرب الدعم العسكري مثل )العراق 

 قامت دول اخلليج خبفض اإلنتاج من البرتول 

  حظر تصدير البرتول إىل الواليات املتحدة 

 
 1973وحرب اكتوبر  1967يونيو  5حدد اوجه الشبه بين عدوان 

 1973حرب اكتوبر  1967يونيو  5عدوان  الشبه
 اسرائيل -مصر   اسرائيل -مصر   االطراف

دور الواليات 
 المتحدة

 تصوير املواقع املصرية بأجهزة جتسس امريكية 

 لصاحل اسرائيل 

 تقديم املساعدات العسكرية إلسرائيل 

 تقديم املعلومات العسكرية السرائيل 

 احداث ثغرة الدفرسوار  ضرب املطارات املصرية  النتيجة

 
 ير اليه العبارات التاليةاكتب ما تشالسؤال العاشر  : 

 )  الوان (     خط الدفاع اإلسرائيلي فى هضبة اجلوالن السورية .1

 ( بارليف)    أسطورة إسرائيل  و هو خط الدفاع اإلسرائيلي يف سيناء على طول القناة .2

 () محمد حسنى مبارك      1973حرب اكتوبر  يفقاد سالح الطريان املصري  .3
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 أمام العبارة الخطأ : مع تصحيح الخطأ .× ( ( أمام العبارة الصحيحة  وعالمة )        السؤال األول  : ضع عالمة )      

 ( )     والسالم العادل لكل شعوب املنطقة مبادرة السادات دعت إىل االعرتاف حبقوق الشعب الفلسطيين .1

 ( )    × ) كارتر (  بدعوة من الرئيس األمريكي كلينتون 1978سبتمرب  يفكان مؤمتر كامب ديفيد  .2

 ( )       بقاسا برعاية الواليات املتحدة واالحتاد السوفييت1991عقد مؤمتر مدريد للسالم   .3

 ( )         بني إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطيين1993عقدت اتفاقية أوسلو   .4

 ( )    ×  ) ما عدا طابا (   1982أبريل  25حتقق االنسحاب اإلسرائيلي الكامل من سيناء فى  .5

 ( )          انسحبت إسرائيل من سيناء بالكامل 1989يف مارس  .6

 ( )    ×  )محكمة العدل الدولية (   لصاحل مصر السرتداد مدينة طابااصدر جملس األمن حكمًا  .7

 ( )    ×  )أيدت مصر االتفاق (      1993عارضت مصر اتفاق أوسلو  .8

 ( )    ×  )نحج وتم التوصل إلى بنود اتفاقية سالم (  فشل مؤمتر كامب ديفيد بني السادات وبيجني .9

 

 السؤال الثاني : اكمل الجمل اآلتية :
 1977عن مباردة السالم بزيارة إسرائيل  عام  الساداتاعلن الرئيس  .1

 1979مارس وقعت معاهدة السالم بني مصر وإسرائيل يف   .2

 الواليات المتحدة األمريكيةكانت معاهدة السالم بني مصر وإسرائيل مبشاركة ورعاية  .3

 

 السؤال الثالث : بم تفسر :
 1977زيارة  الرئيس السادات إلسرائيل عام  .1

 حتقيق سالم دائم بعد حروب كثرية استنزفت طاقات البالد          من اجل حل النزاع العربي اإلسرائيلي بالطرق السلمية  * 

 م 1978عقد مؤتمر كامب ديفيد  .2

 لوضع بنود  اتفاقية السالم     

 من األيام المهمة في تاريخ مصر  1982أبريل  25يعد يوم  .3

 رفع العلم املصري عليها  ) ما عدا طابا (بسبب انسحاب إسرائيل من سيناء و 

 امتناع إسرائيل عن االنسحاب من مدينة طابا .4

 بسبب اخلالف على تعيني بعض نقاط احلدود 

 1989انسحاب إسرائيل من طابا  .5

 بسبب حكم حمكمة العدل الدولية بعوده طابا إىل مصر 

 1993تأييد مصر التفاقية اوسلو  .6
 إقامة السلطة الوطنية الفلسطينية   األراضي احملتلة ألنها نصت على انسحاب إسرائيل من * 

 1991شاركت مصر بفاعليه في مؤتمر مدريد للسالم  .7

  إلحالل السالم يف املنطقة العربية كلها 

   1991عقد مؤتمر السالم في مدينة مدريد) بإسبانيا  (عام     .8

  ل السالم* على أساس مبدأ األرض مقاب      حلل النزاع العربي اإلسرائيلي 

 ) مصر والصراع العربي اإلسرائيلي ( الرابع الدرس
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  السؤال الرابع  : ما النتائج المترتبة على :
 1977مبادرة  الرئيس السادات لزيارة إسرائيل عام  .1

 كانت بداية لقبول إسرائيل مبدأ التفاوض مع األطراف املعنية بالصراع العربي اإلسرائيلي 

 بالواليات المتحدة 1978عقد مؤتمر كامب ديفيد  .2

 (  سالم بني مصر وإسرائيل مت التوصل إىل اتفاقية )  وضع بنود االتفاق   معاهدة * 

 1979توقيع معاهدة السالم بين مصر وإسرائيل في مارس  .3

  إنهاء حالة احلرب بني مصر وإسرائيل     انسحاب إسرائيل من سيناء * 

 عدم انسحاب إسرائيل من طابا .4

 مة العدل الدولية*عرض قضية طابا على حمك   اتفقت مصر وإسرائيل على مبدأ التحكيم 

 1982إبريل  25انسحاب إسرائيل من سيناء  .5

 رفع العلم املصري على سيناء     حترير سيناء ما عدا طابا * 

 ) احالة قضية طابا الى هيئة التحكيم الدولي (   1988قرار التحكيم الدولي الصادر  في سبتمبر  .6

  اصدار احملكمة حكمها لصاحل مصر 

 فى عهد الرئيس ) حممد حسنى مبارك ( 1989س عودة طابا إىل مصر يف مار 

 1991عقد مؤتمر مدريد  .7

 أدى إىل إقرار  مبدا األرض مقابل السالم 

 1993* انعقاد اتفاقية أوسلو     ةحدوث مفاوضات سرية بني إسرائيل والسلطة الفلسطيني  
 

 السؤال  الخامس  :  برهن باألدلة التاريخية على : 
 ) اختيار السالم يعود بالنفع على وطننا العربى (  العربي اإلسرائيلي مزايا عديدة لتحقيق السالم وحل الصراع .1

    دقع عجلة التنمية االقتصادية وإصالح البنية التحتية للبالد  حيقق االستقرار الداخلي للبالد العربية * 

  تشجيع رؤوس األموال األجنبية والعربية لالستثمار يف مصر والدول العربية 

  املشروعات الوطنية وحتقيق التنمية يف مصر واملنطقة العربيةإقامة 

 ) تنشيط حركة السياحة   يؤدى إىل زيادة الدخل القومي و  )توفري العملة الصعبة 

 دور مصر لتحقيق السالم فى القضية الفلسطينية .2
 ) من ضمن بنود معاهدة السالم بني مصر وإسرائيل ) القضية الفلسطينية 

 فى الضفة  الغربية وقطاع غزة احلكم الذاتى للفلسطينيني البدء فى مفاوضات 

  املشاركة فى مؤمتر السالم مبدريد حلل الصراع العربى اإلسرائيلي على أساس مبدأ األرض مقابل السالم 

  اخلاصة باالنسحاب اإلسرائيلي من األرضي احملتلة وإقامة سلطة وطنية فى فلسطني 1993تأييد مصر التفاقية أوسلو 

 اهدافها 1977ت مبادرة السالم للرئيس الراحل السادات عام حقق .3
 ألنها كانت بداية لقبول إسرائيل مبدأ التفاوض مع األطراف املعنية بالصراع العربي اإلسرائيلي 

  1991* مت عقد مؤمتر مدريد للسالم    1979مت عقد اتفاقية السالم بني مصر وإسرائيل 

  وفلسطني لتسوية املنازعات سلميا مت عقد اتفاقية أوسلو بني إسرائيل 
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 كان لمصر العديد من الخطوات لتحقيق السالم وانهاء الصراع العربي اإلسرائيلي .4

  1977مبادرة الرئيس السادات لزيارة اسرائيل عام 

  1978مؤمتر كامب ديفيد عام 

  1979معاهدة السالم 

  اللجوء اىل التحكيم الدولي الستعادة طابا 

 1991مؤمتر مدريد للسالم  املشاركة فى 

  1993تأييد اتفاقية اوسلو للسالم 

 

 :  ما العالقة بين محكمة العدل الدولية واستعادة طاباالسؤال السادس 
 أحالت مصر وإسرائيل  قضية طابا إىل حمكمة العدل الدولية 

  بأحقية مصر فى طابا 1988قامت حمكمة العدل الدولية بإصدار حكم عام 

 بناء على حكم احملكمة وأصبحت طابا مصرية 1989ا عام اسرتدت مصر طاب 
 

 السؤال  السابع  :  اكتب ما تشير اليه الجمل التالية : 
 ) كامب ديفيد (   مؤمتر عقد فى الواليات املتحدة وفيه مت التوصل إىل اطار للسالم بني مصر وإسرائيل .1
 )مدريد للسالم ( اإلسرائيلي طبقا لألرض مقابل السالمودعا إىل حل الصراع العربي  1991مؤمتر شاركت فيه مصر عام  .2

 )أوسلو (       اتفاقية بني إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطيين .3

 ( محمد أنور السادات)        1979عقد معاهدة سالم مع إسرائيل عام  .4

 ) مدريد (   الذى اكد على مبدأ األرض مقابل السالم 1990عاصمة أوروبية عقد بها مؤمتر  .5

 ) بيجين (     كان رئيس وزراء إسرائيل وعقد معاهدة مع الرئيس السادات .6

 ) محمد حسنى مبارك (      عادت فى عهده طابا اىل السيادة املصرية .7
 

 السؤال الثامن : ماذا يحدث اذا
 1979لم يتم توقيع معاهدة السالم بين مصر وإسرائيل عام  .1

    عدم االستقرار السياسي واالقتصادى ملصر       ظلت احلرب قائمة بني مصر وإسرائيل* 

 عدم رجوع سيناء إىل مصر ورفع علم مصر عليها 

 1978فشل مؤتمر كامب ديفيد فى سبتمبر  .2

 عدم توقيع معاهدة سالم بني مصر وإسرائيل 

 1977لم يقم السادات بمبادرة لزيارة إسرائيل عام  .3

 الصراع العربي اإلسرائيليعدم قبول إسرائيل مبدأ التفاوض مع األطراف املعنية ب 

 عدم حتقيق السالم العادل لكل شعوب املنطقة 

 

 ما موقف مصر من كل مما يلىالسؤال التاسع   

  شاركت مصر فى املؤمتر بفاعلية كبرية  (            1991مؤتمر مدريد للسالم عام ( 

   أيدت مصر االتفاقية (        1993اتفاقية اوسلوا( 
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  ما رايك في  :    السؤال العاشر
 مبادرة الرئيس السادات بالذهاب إلى إسرائيل لعقد معاهدة السالم .1

 كان املبادرة مهمة ألنه البد من حل املشكلة العربية اإلسرائيلية عن طريق املفاوضات وبعيدة عن احلروب 

  العربي اإلسرائيليكانت املبادرة بداية لقبول إسرائيل مبدأ التفاوض مع األطراف املعنية بالصراع 

 لقد كانت املبادرة لعقد معاهدة السالم مكسب ملصر السرتداد أراضيها بدون حروب 

 1989طريقة استرداد مصر لطابا عام  .2
 أظهرت مصر  مدى التزامها بالقانون الدولي ومعاهدة السالم 

  الن مصر قامت باتباع الطرق القانونية السرتداد ما تبقى هلا من أراضي 

  للمحكمة الدولية حلل املشكلة بعيدة عن احلربجلوء مصر 

 سعى مصر الدائم مع جيرانها لتحقيق السالم فيما رايك  .3
  قلب األمة العربية وعليها مسئوليات كبرية جتاه الوطن العربى هيجمهود عظيم من مصر  ألن مصر دائما 

 حماولة مصر حل املشكالت العربية بعيدا عن احلروب مثل قضية فلسطني 

 الن حتقيق السالم فى املنطقة العربية يعود بالنفع على مصر وعلى  مجيع الدول العربية 

 1979بنود معاهدة السالم  .4

 كانت جيدة ألنها أنهت حالة احلرب بني مصر وإسرائيل 

 انسحبت إسرائيل من سيناء عن طريق املفاوضات  بدل الدخول يف حروب مستمرة 

 مهمة يف طريق اإلصالح والتنمية احرتام الدول بعضها لبعض كانت خطوة 

 مهدت املعاهدة الطريق لالجتاه حنو التنمية والصناعة يف مصر 

 بعيدة عن الصراعات ةكانت املعاهدة بداية للمفاوضات القضية الفلسطيني 

 ما ريك استحق السادات لقب بطل الحرب والسالم .5
  1979م * ألنه عقد معاهدة السال    1971ألنه انتصر يف  معركة أكتوبر 

 
 عشر : صوب ما تحته خط  الحاديالسؤال 

 )   وقطاع غزة ( والقدسمفاوضات إلنشاء حكم ذاتي فى فلسطني فى الضفة الغربية  يفمن بنود اتفاقية السالم البدء  .1

 ) التحرير  (   الفلسطينية الجهادبرعاية  أمريكية  بني إسرائيل و منظمة  1993مت توقيع اتفاقية اوسلو  .2
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 الحدث العام
 إصدار الرئيس السادات الدستور الدائم 1971سبتمبر 

 قيام حرب أكتوبر 1973أكتوبر  6

 وقف مجيع العلميات احلربية 1973أكتوبر  22

1971 
 توىل الفريق سعد الدين الشاذلي رئاسة أركان القوات املسلحة

1972 
 منصب رئيس عمليات القوات املسلحةتوىل الفريق حممد عبد الغنى اجلمسي 

1977 
 مبادرة الرئيس السادات بزيارة إسرائيل من اجل السالم

 عقد مؤمتر كامب ديفيد 1978سبتمبر 

 معاهدة السالم بني مصر وإسرائيل 1979مارس 

 اغتيال الرئيس حممد أنور السادات 1981أكتوبر  6

 عدا طاباانسحاب إسرائيل من سيناء ما  1982إبريل  25

 عادت طابا للسيادة املصرية –صدور قرار التحكيم الدولي لصاحل مصر بشأن طابا  1988سبتمبر 

 انسحاب إسرائيل من طابا و عودة طابا اىل السيادة املصرية 1989مارس  19

1991 
 عقد مؤمتر مدريد للسالم

 بني إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية –توقيع اتفاقية اوسلو بواشنطن برعاية أمريكية  1993سبتمبر 

 

 اهم األحداث
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 1979معاهدة السالم  – 242قرار مجلس األمن     -1:    السؤال  الحادي عشر  :  قارن بين
 

 1979معاهدة السالم  ( 242قرار مجلس األمن )   لوجه المقارنة
 حل الصراع العربي اإلسرائيلي سلميا  احتالل إسرائيل لألراضي العربية  األسباب

 
 
 
 

 البنود

  إنهاء حاله احلرب بني العرب وإسرائيل 

  1967انسحاب إسرائيل من األراضي اليت احتلتها عام 

 سيادة دول املنطقة على أراضيها احرتام 

 حرية املالحة يف املمرات الدولية 

 إنشاء مناطق منزوعة السالح على احلدود بني الطرفني 

   1967انسحاب إسرائيل الكامل من سيناء اليت احتلها 

 إنهاء حاله احلرب بني الطرفني واللجوء إىل احلل السلمى فى املنازعات 

 الطرف اآلخر احرتام كل طرف لسيادة واستقالل 

  ثقافية ( بني الدولتني –سياسية  –إقامة عالقة طبيعية ) اقتصادية 

  إقامة مناطق حمدودة السالح على جانيب احلدود وحتديد عدد األسلحة والقوات 

 احرتام حرية املالحة فى املمرات الدولية 

  الضفة الغربية وقطاع غزة يفالبدء فى مفاوضات إلنشاء حكم ذاتي فى فلسطني 
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 أمام العبارة الخطأ : مع تصحيح الخطأ .× ( ( أمام العبارة الصحيحة  وعالمة )        السؤال األول  : ضع عالمة )      
 ( )    × ( يوم 18)    يناير مدة شهرين حتى أسقطت النظام احلاكم 25استمرت ثورة  .1

 ( )    × ) لم تتوقف (     قام مبارك بتفويض صالحياته لنائبة المتصاص محاس اجلماهري فتوقفت املظاهرات   .2

 ( )       يونيه عدم ارتياح الشارع املصري وعدم تقبله التغيريات السياسية 30كانت من مقدمات ثورة  .3

 ( )           يونيه خطوه هامة لتحقيق التنمية والتقدم 30كانت ثورة  .4

 ( )       2013رفض حممد مرسى املوافقة على إجراء انتخابات مبكرة أثناء أحداث ثورة يونيه   .5

 ( )          2011يناير  25يونيه استكماال ملطالب أهداف ثورة  30تعترب ثورة  .6

 ( )       2013يونيه  23سئولية الوطنية هلا جتاه الشعب وذلك يف بيان أوضحت القوات املسلحة امل .7

 ( )    × ) لم توافق (     وافقت املعارضة على إجراء حوار مع حممد مرسى  .8

( )         2011فرباير  11تنحى الرئيس مبارك عن احلكم يوم اجلمعة املوافق  .9

  

 السؤال الثاني : اكمل الجمل اآلتية :
 ملواجهه أعمال السرقة والنهب أثناء االنفالت األمين باللجان الشعبيةشكل اجملتمع املصري ما عرف  .1

 رئيس احملكمة الدستورية العليا السلطة بعد عزل الرئيس األسبق حممد مرسى عدلي منصورتوىل  .2

 إدارة البالد األعلى للقوات المسلحةتنحى الرئيس مبارك عن الرئاسة وتسلم اجمللس  .3

 

 لسؤال الثالث بم تفسرا
 مخالفة إلدارة الشعب المصري 2010اعتبار االنتخابات البرلمانية عام  .1

  خلو اجمللس من املعارضة  % من األصوات 97بسبب تزوير االنتخابات وحصول احلزب احلاكم على * 

 يناير وليدة هذا التاريخ 25لم تكن ثورة  .2

 ألنها سبقتها مئات  االحتجاجات  ضد النظام 

 ) بسبب (  2011يناير  25تدهور األوضاع االقتصادية في مصر قبل ثورة  .3

        التطبيق الغري سليم لسياسية اخلصخصة   اتباع سياسية االنفتاح االقتصادي دون ضوابط علمية * 

 في مصر  ةسوء األحوال االجتماعي .4

 االجتماعية يف توزيع الثروات*فقدان العدالة    بني الشعب   ةبسبب زيادة الفوارق االجتماعي 

 ) بسبب (   يناير من الثورات الفريدة في التاريخ الحديث 25تعد ثورة  .5

 )دور التكنولوجيا احلديثة املتمثلة فى  األنرتنت ) الفيس بوك وغريه   

 كان سبب فى حشد املتظاهرين من مجيع احملافظات 

 يناير 25قيام الشعب المصري بتشكيل اللجان الشعبية أثناء ثورة  .6

 مواجهة أعمال السرقة واحلرق والرتويع     حلماية املنشآت واملنازل * 

 2011يناير  25االستعانة بالقوات المسلحة المصرية أثناء أحداث ثورة  .7

  احملافظة على امن املواطنني     لتأمني املنشآت العامة واخلاصة * 

 

 ( 2013يونيه  30 – 2011يناير  25ثورة )   الخامس الدرس
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 2013يونيه  30ة وثور 2011يناير  25يعد الجيش المصري هو الضامن لثورة  .8

  يونيو  30يناير  وثورة  25ال نه ساند ثورة 

 اثبت اجليش املصري انه قوة تساند الشعب وليس أداة يف يد  أى نظام لقمع الشعب وإجهاض الثورة 

 ( 2013يونيو  30) اندالع احتجاجات    2013يونيه  30قيام ثورة   .9

 ت اليت يعانى منها الشعب املصريبسبب عدم حتقق السياسات اجلديدة للدولة حلول للمشكال   

  استمرار سوء األحوال االقتصادية واالجتماعية فى البالد 

 2013يونيه  23إعالن القوات المسلحة بيان  .10

  محاية الشعب من الفتنة والقتال  * احلفاظ على األمن العام للدولة  بسبب تطور األحداث يف البالد * 

 2011يناير  25قيام ثورة  .1
  سوء األوضاع االجتماعية           تدهور األوضاع االقتصاديةبسبب * 

   استمرار العمل بقانون الطوارئ     سوء األحوال الصحية والتعليمية * 

  لصاحل احلزب الوطين  2010تزوير انتخابات جملس الشعب 

 

 السؤال الرابع  ما النتائج المترتبة على
 مصر التطبيق الغير سليم لسياسية الخصخصة فى .1

 ارتفاع أسعار السلع الضرورية 

 زيادة  نسبه البطالة    خروج آالف العاملني من الشركات واملصانع بنظام املعاش املبكر * 

 2011يناير  25مواقع التواصل االجتماعي مثل الفيس بوك  في ثورة  .2

 أدى إىل حشد املتظاهرين من مجيع حمافظات مصر 

 2011يناير  25لة السابقة لثورة فقدان العدالة االجتماعية خالل المرح .3

 يناير  25قيام ثورة  يف* كان سبب   أدى إىل زيادة الفوارق االجتماعية بني طبقات اجملتمع املصري 

 2011فبراير  11تنحى مبارك عن الحكم في  .4

 تسليم اجمللس العسكري حكم مصر 

 2011يناير  25ثورة  .5

  تسليم إدارة البالد إىل اجمللس األعلى للقوات املسلحة                                2011فرباير  11ختلى الرئيس مبارك عن احلكم يف * 

 2011يناير  25حدوث اضطراب امنى أثناء ثورة  .6

 أدى إىل تشكيل اللجان الشعبية  حلماية املنشآت و املنازل     

   تامني حياة املواطنني     نزول اجليش لتامني املنشآت العامة واخلاصة * 

 آمال وطموحات الشعب المصري   2011دم تحقيق ثورة يناير ع .7

  2013يونيو  30قيام ثورة 

 2011يناير  25ثورة  .8

 ختلى الرئيس مبارك عن احلكم 

 تسليم ادارة شئون البالد اىل اجمللس االعلى للقوات املسلحة 
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 2013يونيه  30ثورة  .9

  املستشار عدلي منصوروتسليم السلطة إىل  2013يوليو  3عزل حممد مرسى يف 

  ثم عقدت انتخابات رئاسية وفوز  املرشح عبد الفتاح السيسي 2014صدور دستور جديد يف يناير 

 الشعب املصري إىل الرخاء والتنمية والعدالة االجتماعية عبدأت فرتة جديدة يف تاريخ مصر يتطل 

 

 السؤال الخامس  اكتب ما تشير الية الجمل التالية 
 ) قانون الطوارئ (      العمل به منذ توىل مبارك احلكمقانون استمر  .1

 ) اللجان الشعبية (  2011يناير  25تشكيالت تكونت من اجملتمع املصري حلماية املنشآت أثناء ثورة  .2

 

 السؤال السادس :
 2011يناير  25يف قيام ثورة  2010ما دور االنتخابات الربملانية عام  .1

 كانت خمالفة إلدارة الشعب املصري  خالي من املعارضة تزوير االنتخابات جعل الربملان * 

 كانت من األسباب الرئيسية يف قيام الثورة 
 

 السؤال السابع  ما العالقة بين
 2011يناير  25التكنولوجيا المتطورة لوسائل االتصال وقيام ثورة  .1

  ) يناير لالحتجاج 25ى موعد * اتفق الشباب عل  عن طريق مواقع التواصل االجتماعي  ) الفيس بوك وغريه 

 كانت للتكنولوجيا دورا مهم فى حشد املتظاهرين من مجيع أحناء البالد 

 وزيادة البطالة في مصر ةالتطبيق الغير سليم لسياسية الخصخص .2
 إىل بيع الشركات باقل من مثنها لصاحل فئة من رجال األعمال  ةأدت اخلصخص 

  ) أدى ذلك  إىل خروج األف العاملني بنظام التقاعد املبكر  و  ) زيادة نسبة البطالة 

 2011يناير  25وثورة  االقتصاديسياسية االنفتاح  .3
  2011يناير  25بدون ضوابط علمية إىل قيام ثورة  االقتصاديأدت سياسية االنفتاح 

 
 السؤال الثامن   ماذا يحدث اذا

 في مصر بطريقة سليمه أثناء فترة حكم مباركتم تطبيق نظام الخصخصة  .1
 بيع الشركات بالثمن املناسب وعدم إهدار املال العام 

  عدم زيادة نسبة البطالة   حماولة النهوض بالشركات واملصانع العامة واإلبقاء على العمال * 

 حتى االن 1952يوليو  23ساد المجتمع المصري العدالة االجتماعية منذ ثورة  .2

 توزيع ثروات مصر بالعدل بني فئات الشعب   فوارق اجتماعية بني طبقات الشعب عدم وجود * 

 عدم قيام االحتجاجات والثورات استقرار الوطن وزيادة حب  الوطن لدى الشعب املصري * 

 2011لم يتضامن الجيش مع الشعب أثناء ثورة يناير   .3

  حدوث تصادم بني الشعب واجليش        مل تنجح الثورة * 

 2011تشكل اللجان الشعبية أثناء ثورة يناير  لم .4
 الشوارع يف* انتشار  السرقة والقتل    تعرض املمتلكات اخلاصة والعامة واملنازل للسرقة 
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 العبارات التاليةصحة السؤال التاسع : دلل على 

 2011يناير  25قام النظام احلاكم ) مبارك ( باختاذ بعض االجراءات المتصاص غضب اجلماهري يف ثورة   .1

 قام بتعيني نائب له وفوضه فى صالحيات رئيس اجلمهورية   قام بتشكيل حكومة جديدة * 

 

 السؤال العاشر  : قم بتصحيح ما تحته خط فى الجمل التالية
 ) االقتصادية ( 2011لقيام ثورة  االجتماعيةوسياسية اخلصخصة من العوامل  االقتصاديسياسية االنفتاح  .1

 ) االجتماعية ( 2011لقيام ثورة  السياسيةزيادة الفوارق بني طبقات الشعب وغياب العدالة من العوامل  .2

 ) السياسية  (  2011لقيام ثورة  االقتصاديةالعمل بقانون الطوارئ وتزوير االنتخابات من العوامل  .3

 ) صحية وتعليمية (  2011لقيام ثورة  االجتماعيةتدهور األحوال الصحية واخلدمات التعليمية العوامل  .4

 ) عبد الفتاح السيسي (      منصور عدلي 2014توىل رئاسة مصر بعد انتخابات  .5

 

 عشر  :  الحاديالسؤال 
 2011يناير  25شكلها المجتمع المصري أثناء ثورة  التيما رايك فى دور اللجان الشعبية  .1

  غياب الشرطة فى ذلك الوقت يفكان وجود اللجان الشعبية له دور مهم 

 قاموا حبماية املنازل واملمتلكات من أعمال السرقة واحلرق 

  قاموا حبماية الناس من السرقة والقتل 
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 أمام العبارة الخطأ : مع تصحيح الخطأ .× ( ( أمام العبارة الصحيحة  وعالمة )        السؤال األول  : ضع عالمة )      
 ( )           1913انشت اجلمعية التشريعية يف مصر عام  .1

 ( )          وحلت األحزاب القائمة  1923دستور  52الغت ثورة يوليو  .2

 ( )     ×   ( 1956)     1954يف  عام  1952صدر أول دستور بعد ثورة  .3

 ( )     ×  ( 1923)أول دستور      الذى صدر يف عهد أنور السادات أول دستور ملصر 1971يعترب دستور  .4

 ( )      ديم اخلدمات االجتماعيةتقوم منظمات اجملتمع املدني بدور مكمل للعمل احلكومي يف تق .5

 ( )          1883أنشأت جملس شورى القوانني و اجلمعية العمومية عام   .6

 ( )       من صور تدعيم مكانة املرأة إنشاء كيان خاص باملرأة وهو اجمللس القومي للمرأة   .7
 

 : اكمل الجمل اآلتية : الثانيالسؤال 
 1957عام  األمةمجلس مت تشكيل  1956مبوجب دستور  .1

 1971ملصر عام  الدستور الدائمصدر  .2

 النواب    و   الشيوخعلى إنشاء برملان مكون من جملسني هما  1923نص دستور  .3

 1956حصلت املرأة املصرية على حق االنتخاب والرتشح ألول مرة يف دستور   .4

 
 السؤال الثالث  اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين

 النواب  (        –        األمة        –على أن السلطة التشريعية يف يد جملس ...........                    ) الشعب       1956نص دستور  .1

 ( جمال عبد الناصر –حسنى مبارك  –حممد جنيب  –يف عهد الرئيس  .............               ) أنور السادات  1956صدر دستور  .2

 التشريعية (     –التنفيذية         –      القضائية)      تتمثل يف احملاكم على اختالف أنواعها ................. سلطة .3

 ( التشريعية     –التنفيذية         –) القضائية        سنوات 5ميثل جملس النواب السلطة ............. وينخب كل  .4

 ( التنفيذية     –التشريعية         –) القضائية                       واإلدارة احمللية السلطة .............  ءميثل رئيس الوزراء والوزرا .5

 الوزراء (   –رئيس الوزراء   –      رئيس الدولة)                   رئيس السلطة التنفيذية ميثلها ..................... .6

 اإليطالي (    -       البريطاني      -) الفرنسي                      1923دستور صدر يف عهد االحتالل .........  .7

 الوزراء (   –رئيس الوزراء   –      المحافظ)    اإلدارة احمللية ميثلها .............. واألجهزة التنفيذية .8

 (كل ما سبق –رئيس الدولة  –التشريعية   –فيذية  التن   –السلطة............      ) القضائية   يفمصر تتمثل  يفسلطات احلكم  .9

 

 السؤال الرابع  اكتب ما تشير اليه الجمل التالية
 ) الحياة النيابية (  يقوم الشعب بانتخاب ممثلني عنه إلدارة شئون احلكم وسن القوانني ومراقبة أعمال احلكومة .1

 ) الدستور (     البالد وحتدد اختصاصات املؤسسات يفوثيقة حتدد نظام احلكم  .2

 ) البرلمان (     تتوىل السلطة التشريعية فى الدولة اليتيطلق على اجملالس  .3

 ) منظمات المجتمع المدني (    جمموعة من املنظمات تضم مجعيات واملنظمات الغري حكومية  .4

 الوحدة الثانية )  الحياة السياسية وعالقات مصر الدولية (
 والحزبية ودور المرأة في العمل الوطني (الحياة النيابية )  الدرس األول
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 السؤال الخامس  صوب ما تحته خط 
  (1928)      1920التحقت املرأة باجلامعة املصرية عام  .1

 )   مدرسة السنية(  1873مصر عام  يفلتعليم البنات  الريحانةمدرسة   إمساعيل اخلديويعهد  يفشأ ان .2

 
 السؤال السادس : بم تفسر :

 لم يكن للهيئات النيابية في عهد ) محمد على  ( دور مؤثر  .1

 ألنها كانت جمالس استشارية ال سلطة هلا 

 1971أهمية الدستور الدائم لمصر عام  .2

  إقرار مبادئ التعددية احلزبية      * استقالل القضاء          ألنه اكد  على سيادة القانون* 

  1973صدر لتهيئة اجلبهة الداخلية ملصر قبل حرب اكتوبر 

 مصر الحديثة فييعتبر بداية عصر الخديوي إسماعيل بداية تعليم البنات  .3

  السنية () مدرسة  1873ألنه  انشأ أول مدرسة لتعليم البنات 

 
 السؤال  السابع   :  ماذا يحدث اذا

 1923لم يتم إصدار دستور  .1
 مل تتكون األحزاب السياسية    مل يتم تشكيل الربملان وجملس النواب و الشيوخ * 

 االجتماعيبدررها  المدنيقامت منظمات المجتمع  .2

  بالدولة وكيفية التعبري عن مطالبه* سوف يعرف املواطن عالقته  تقديم اخلدمات للشعب يفسوف تساعد احلكومة 

 سوف يعرف املواطن حقوقه وواجباته حنو الوطن  سوف يكون هناك وحدة وطنية ونبذ العنف بني الشعب * 

 أعطى محمد على مجلس المشورة سلطات كاملة .3

 اصبح وجود سلطة تشريعية يف مصر واملشاركة يف احلياة السياسية 

 كافة المجاالت فيمشاركة المرأة  1971وحتى عام  1952لم ترسخ الفترة من  .4
  الربملان   يف* مل تصبح عضوه         1956دستور  يفعدم حصول على حق االنتخاب والرتشح 

 مثل وزيرة الشئون االجتماعية حكمت أبو زيد (  عدم توىل املرأة املناصب املهمة ( 

    النقابات العمالية واملهنية يفعدم مشاركة املرأة 

 

 من  : ما النتائج المترتبة على :السؤال الثا
 1923صدور دستور  .1

 يتكون من ) جملس النواب وجملس الشيوخ (   إنشاء برملان ميثل السلطة التشريعية * 

 أدى إىل حرية تكوين األحزاب السياسية 

 1952بعد ثورة يوليو  1956صدور دستور  .2

  1957أدى إىل تشكيل جملس األمة عام 

 بالنسبة للمرأة 1956دستور  .3
 أعطى للمرآة احلق يف الرتشح وأصحبت عضوه بالربملان                              * تولت مناصب وزارية وقيادية يف الدولة 
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 ) ترتب عليه ( 1971إصدار  الدستور الدائم لمصر عام  .4

  إقرار مبادئ التعددية احلزبية      * استقالل القضاء          سيادة القانون* 

  تهيئة اجلبهة الداخلية ملصر 

 السؤال التاسع   : لمن تنتسب األعمال التالية :
 ) محمد على  (       انشأ جملس املشورة واجمللس العالي .1

 إسماعيل ( الخديوي)         1866انشأ جمس شورى النواب  .2

 ) انو ر السادات (        اصدر الستور الدائم ملصر .3
 )جميلة حافظ (  1908وحتولت إىل جريدة عام  1907أصدرت أول جملة نسائية مصرية هى الرحيانة عام   .4

 ( شعراوي) هدى      1920انتخبت رئيسة للجنة الوفد املركزية للسيدات عام  .5

 ) حكمت أبو زيد (       1962أول وزيرة للشئون االجتماعية عام  .6

 ) عائشة راتب (      1971ام شغلت منصب وزيرة الشئون االجتماعية ع .7

 ) أنور  السادات (    1971قام بتعيني عائشة راتب وزيرة للشئون االجتماعية عام  .8

 إسماعيل ( الخديوي)   وهى مدرسة السنية 1873انشأ فى عهدة أول مدرسة لتعليم البنات فى مصر عام  .9

 ) أمال عثمان (  جلس الشعبشاركت فى احلياة النيابية وشغلت منصب رئيس اللجنة التشريعية مب .10

 )رفاعه طهطاوي (    إمساعيل لتعليم البنات ألول مرة يف مصر   ياستجاب له اخلديو .11

 
 السؤال العاشر : دلل تاريخيا على العبارات التالية

 1952يوليو  23شهدت الحياة النيابية تطورا بعد قيام ثورة  .1
  حل األحزاب السياسية      1923الغاء دستور * 

  1957* تشكيل جملس األمة فى يده السلطة التشريعية  عام     1956صدور أول دستور ملصر عام 

  الدستور الدائم ( 1971صدور دستور ( 

  1919شهدت مصر نهضه نسائية في فترة  ما قبل ثورة  .2
  إمساعيل مدرسة السنية لتعليم البنات  اخلديويإنشاء 

  دفاع عن حقوقهاأسهمت املرأة فى تأسيس صحافة نسائية لل 

  1908وحتولت إىل جريدة فى  1907أصدرت مجيلة حافظ جملة نسائية   ) الرحيانة ( عام 

 ) حيث (  نهضه ودورا رائدا للمرأة 1919شهدت مرحلة ما بعد ثورة  .3
  1928* التحقت باجلامعة املصرية                                               1919املظاهرات  يفشاركت 

 برئاسة هدى شعراوي 1920لت جلنة الوفد املركزية شك 

 مشاركة المرأة فى كافة المجاالت 1971وحتى عام  1952شهدت فترة ما بعد ثورة  .4
  أصبحت عضوه فى الربملان          1956حصول املرأة على حق االنتخاب والرتشح فى دستور * 

 عية حكمت أبو زيد () مثل وزيرة الشئون االجتما  توىل املرأة املناصب املهمة 

  مشاركة املرأة  فى النقابات العمالية واملهنية واملنظمات الغري حكومية 
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 ) أهمية دور منظمات المجتمع المدنى (  تتعدد أنشطة المجتمع المدني .5

 ) تثقيف املواطنني وتعريفهم باحلقوق السياسية مثل )أهمية التصويت فى االنتخابات  

  بالدولة وتعريف حقوقه وواجباته     *توفري مناخ حيقق الوحدة الوطنية ) مثل توعيه لنبذ العنف (توضيح عالقة املواطن 

  تدعيم السياسية العامة للدولة ومواقفها من القضايا الدولية 

 حظر استخدام األلغام األرضية( –محاية البيئة  – ب) مثل حماربة اإلرها 

 ية ملموسه بالمرأة حتى األن تغيرات جوهر 1981شهدت الفترة من  .6
 متيزت هذه الفرتة بالعمل على تدعيم مكانة املرأة على كافة املستويات 

 ) حيث عينت (  1981إلى  1971دور المرأة المصرية في الحياة النيابية في الفترة من عام  .7

  قام السادات بتعينها (   1971) عائشة راتب  ( وزيرة الشئون ( 

 شريع مبجلس الشعب ) الشئون االجتماعية () أمال عثمان ( رئيس جلنة الت 

 

 عشر : ما العالقة بين الحاديالسؤال 
 والحياه النيابة فى مصر  23صدور دستور  .1

  جملس الشيوخ ( –يتكون من  ) جملس النواب  على إنشاء برملان ميثل السلطة التشريعية  23نص دستور 

 نص على حرية تكوين األحزاب 

 الحكوميوالعمل  المدنيمنظمات المجتمع  .2
  احلكوميمكمال للعمل  الدولييعد دور منظمات اجملتمع 

  عناصر فعاله فى تقديم اخلدمات االجتماعية وتنفيذ برامج التنمية للمواطن  املدنيتعد منظمات اجملتمع 

 

 عشر :  الثانيالسؤال 
 االنتخابات فيبأصواتهم  فيماذا تقول لمن ال يشاركون  .1

  الن كل مواطن من حقة ان خيتار من ميثله   تصرف خاطئ  الن املواطن البد أن يكون إجيابيا فى اجملتمع * 

   االنتخابات سيكون مهمًا حتى ختتار الشخص املناسب الذى حيكم الدولة أو ميثلك   يفصوتك 
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 الحدث العام
1866  إمساعيل جملس شورى النواب يإنشاء اخلديو 

1873  ) أنشأ اخلديوي إمساعيل  أول مدرسة لتعليم البنات ) مدرسة السنية 

 إصدار جملة ) الرحيانة (   1907فبراير 

 حتولت جملة الرحيانه إىل جريدة    1908مارس 

1913  إنشاء اجلمعية التشريعية 

1923   1923إصدار دستور  

1928   باجلامعة املصريةالتحقت املرأة 

1956   إصدار الدستور املؤقت 

1957  انعقاد جملس األمة 

1971  اصدر الرئيس السادات الدستور الدائم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهم األحداث
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 امام العبارة الخطأ : مع تصحيح الخطأ .× ( ( امام العبارة الصحيحة  وعالمة )        السؤال األول  : ضع عالمة )      
 ( )          1945جامعة الدول العربية منظمة إقليمية انشت فى مارس  .1

 ( )    ×  )القاهرة (     الرياض   يفمت توقيع ميثاق اجلامعة العربية  .2

 ( )        لدول األعضاء ولكل دولة صوتتضم اجلمعية العامة لألمم املتحدة مجيع  ا .3

 ( )    × )المجلس االقتصادي االجتماعي (   جملس األمن هو املسئول عن النشاط االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة  .4

 ( )      األمم املتحدة منظمة  دولية عاملية وتضم يف عضويتها مجيع الدول املستقلة ومقرها نيويورك .5

 ( )    ×   ( 6)      أجهزة رئيسية  5ملتحدة من تتكون األمم ا .6

 ( )           شاركت مصر يف مجيع مؤمترات القمة اإلسالمية .7

 ( )            رأست مصر االحتاد األفريقي ثالث مرات .8

 ( )        جماالت الرتبية والعلوم  ومقرها باريس يف 1945تأسست منظمة اليونسكو عام  .9

 
 اكمل الجمل اآلتية :السؤال الثاني : 

 جلنة حاليا 12 تتكون اللجان الدائمة فى جامعة الدول العربية من  .1

 22 احلاليدول وعددها  7 وقع ميثاق جامعة الدول العربية عدد  .2

 مجلس الجامعة و اللجان الدائمة و األمانة العامةاهليكل التنظيمي جلامعة الدول العربية يتكون من  .3

 سنوات 5ملدة  الثلثينعة العربية عن طريق انتخاب بأغلبية يعني األمني العام للجام .4

 األمين العامويراسها نيويورك   األمانة العامة لألمم املتحدة مقرها   .5

 سنوات 5ومدة رئاسته   األمين العاممن مهام اجلمعية العامة باألمم املتحدة تعيني  .6

 دولة 118دولة ولكنها تضم حاليا  25كانت حركة عدم االحنياز فى بدايتها تضم  .7

 
 السؤال الثالث : بم تفسر :

 أهمية منظمة األغذية والزراعة )  الفاو ( .1

 مساعدة البلدان النامية على تطوير  وحتسني اإلنتاج الزراعي والتغذية اجليدة  القضاء على اجلوع فى العامل * 

 تعد منظمة المؤتمر اإلسالمي منظمة إقليمية .2

 د من الدول املستقلة وترتبط ببعضها بروابط الدين اإلسالميألنها جتمع عد 

 تعد منظمة حركة عدم االنحياز منظمة دوليه .3

 ألنها تضم فى عضويتها دول من قارات  أفريقيا و أسيا و أوروبا وأمريكا الالتينية  وال ترتبط ببعض بروابط معينة 

 مجلس األمن هو اهم أجهزة األمم المتحدة  .4

 حفظ السالم واألمن الدوليني                            * سلطته قانونية على حكومات الدول األعضاء ألنه املسئول عن 

 إنشاء مجلس الوصايا .5

 انشأ لريعى مصاحل الشعوب اليت كانت مستعمرة حتى تأخذ احلكم الذاتي واالستقالل 

 الدرس الثاني )  مصر  والمنظمات اإلقليمية  والدولية (
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 إنشاء منظمة الصحة العالمية .6

  نشر الوعى حلماية مياه الشرب من التلوث   جلميع الشعوبتوفري افضل سبل الرعاية الصحية * 

 عقد دورات تدريبية لتطوير اخلدمات الصحية 

 تعد األمم المتحدة منظمة دوليه .7

 ألنها منظمة تضم فى عضويتها مجيع دول العامل املستقلة وال  ترتبط ببعضها بروابط معينة 

 أهمية محكمة العدل الدولية .8
 تنظر فى القضايا التى تضعها الدول أمامها                              م املتحدةهى اجلهاز القضائي لألم * 

 تقديم االستشارات القانونية للهيئات الدولية 

 جامعة الدول العربية منظمة إقليمية .9

  عربيةعضويتها مجيع الدول العربية  فقط و ترتبط ببعضها بروابط  يفألنها منظمة تضم   

 منظمة إقليمية االتحاد األفريقي  .10

  افريقيةعضويتها مجيع الدول االفريقية  فقط و ترتبط ببعضها بروابط  يفألنها منظمة تضم   

 
 السؤال  الرابع  :  دلل تاريخيا على صحة العبارات التالية 

 توطيد الروابط العربية وإنشاء العديد من المنظمات اإلقليمية والدولية فيلعبت مصر دورا مهما  .1

  وقعت على ميثاق األمم املتحدة اليت* تعد من أوائل الدول    جامعة الدول العربيةإنشاء 

  إنشاء منظمة املؤمتر اإلسالمي واالحتاد األفريقي يف* أسهمت   إنشاء حركة عدم االحنياز يفأسهمت 

 ) يوجد تعاون بين مصر ومنظمة اليونسكو (   لمنظمة اليونسكو دور ثقافي رائد في مصر .2
   ساهمت يف إحياء مكتبة اإلسكندرية    من الغرق 1964اليونسكو  معابد أبو مسبل عام انقاد * 

 ) مصر عضو فعال فى منظمة االمم المتحدة (    لمصر دور كبير في حفظ السالم الدولي .3
 حيث شاركت فى األنشطة املختلفة لألمم املتحدة  

 الكويت ( –الصومال  –البوسنه واهلرسك  –عديدة مثل  )  الكونغو  شاركت مصر جبنودها من قوات حفظ السالم الدولية فى بلدان 

 لمصر دور بارز في منظمة االتحاد األفريقي  .4

 شاركت مصر فى تأسيس منظمة الوحدة اإلفريقية بعد حترير الكثري من البالد اإلفريقية 

  1964استضافت أول قمة إفريقية على أرضها  

 برئاسة عبد الفتاح السيسي 2019مرة الثالثة فى فرباير تولت مصر رئاسة االحتاد األفريقي لل 

 منظمة المؤتمر اإلسالمي فيلمصر دور بارز  .5

 تعد مصر من أوائل الدول اليت أسهمت فى إنشائها 

  شاركت مصر يف كافه املؤمترات االسالمية 

  ( 1969كان اهم املؤمترات ) مؤمتر القمة اإلسالمي الذى عقد فى املغرب 

 

 

 

 



 

 مرفوعة على صفحة  الفيس باسم ) وليد نصرى (  )مذكرات دراسات اجتماعية ( )ملخصات دراسات اجتماعية  (            الشيتات( 01226084618وليد نصرى )   

 الدراسات االجتماعية الصف األول و الثاني والثالث اإلعدادي  -الصف االول والثاني والثالث الثانوي    -اجلغرافيا 

حة
صف

ال
4
1

 

 كبير في إنشاء جامعة الدول العربيةلمصر دور  .6

 دعت مصر كل من رئيس وزراء سوريا والكتلة الوطنية اللبنانية فى القاهرة لطرح إنشاء اجلامعة العربية 

   1945مت توقيع ميثاق إنشاء اجلامعة العربية فى القاهرة عام 

 ) حيث تقوم ( تتبنى مصر استراتيجية جديدة نحو القارة االفريقية .7
  العوائق امام العمل األفريقي املشرتكازالة 

 تشجيع ابناء القارة على بناء املشروعات القارية لتطوير البنية التحتية االفريقية 

 ربط االسواق االفريقية وتفعيل اتفاقية  التجارة احلرة 

 

 السؤال  الخامس  :  اكتب ما تشير اليه كل عبارة: 
 مجلس الجامعة()   جامعة الدول العربية وله مهام حددها ميثاق اجلامعة اعلى سلطة فى .1

 )مدينة الرباط (     1969مدينة عقد بها مؤمتر القمة اإلسالمي فى  سبتمرب  .2

 )الصحة العالمية  (      ومقرها جنيف بسويسرا 1948منظمة أنشئت  .3

 )الفاو  (  ي ومقرها رومامن املنظمات التابعة لألمم املتحدة متخصصة فى اجملال الزراع .4

 )محكمة العدل الدولية  (    اجلهاز القضائي األساسي لألمم املتحدة ومقرها ) الهاى ( هولندا .5

 حركة عدم االنحياز()   1955واهلند ويوغسالفيا فى عام  اساهمت مصر فى تأسيسها مع إندونيسي .6

 الجامعة العربية()   1945فى مارس منظمة إقليمية عربية دعت مصر لتأسيسيها  ومت توقيع ميثاقها  .7

 المنظمة الدولية ()  منظمة تضم فى عضويتها دول العامل املستقلة وان مل ترتبط ببعضها بروابط معينة .8

 )المنظمة اإلقليمية (    منظمة جتمع عدد من الدول املستقلة وترتبط ببعضها بروابط معينة .9

 

 بين القوسين :  االسؤال  السادس  :  اختر اإلجابة الصحيحة مم
 كامب ديفيد (    –    باندونج     –) باريس       1955عام .............     ساهمت مصر فى تأسيس حركة عدم االحنياز فى مؤمتر  .1

 اجلزائر ( –الكامريون         –سوريا         –    مصرعلى ارض دولة ...................                 )  1964عقدت أول قمة أفريقية عام  .2

 ( كل ما سبق   –منظمة املؤمتر اإلسالمي   –االحتاد األفريقي    –) جامعة الدول   من املنظمات اإلقليمية ............      .3

 

 السؤال السابع  :  اكتب اسم المدينة أمام كل منظمة
 المدينة المنظمة

 القاهرة           ) مصر ( املقر الدائم جلامعة الدول العربية 
 نيويورك     ) الواليات المتحدة ( مقر هيئة األمم املتحدة 

 جنيف             ) سويسرا ( مقر منظمة الصحة العاملية 
 الهاى           ) هولندا( مقر حمكمة العدل الدولية 

 ) فرنسا (      باريس  منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم الثقافية ) اليونسكو (
 روما             ) إيطاليا ( منظمة األغذية والزراعة ) الفاو (

 نيويورك   ) الواليات المتحدة ( منظمة األمم املتحدة للطفولة  ) اليونيسيف (
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 السؤال التاسع  قارن بين  
 قان بين منظمة اليونسكو اليونيسيف من حيث تخصصها وهدفها 

 اليونيسيف اليونسكو المقارنة
 فى جمال الطفل                     الرتبية والعلوم والثقافة   التخصص

 املساهمة فى إحالل السالم واألمن  الهدف

  عن طريق رفع مستوى التعاون بني دول العامل

 فى جماالت العلوم والثقافة

  تعمل على محاية حقوق لطفولة وحتقيق رفاهيته 

  النهم حمور التنميةإقرار حبقوق األطفال 

  (  1959إعالن حقوق الطفل ) 

 

 ما رايك فى إنشاء األمم المتحدة وجامعة الدول ( جامعة الدول العربية واألمم المتحدة من حيث األهداف ( 

 
 األمم المتحدة جامعة الدول العربية

 تنسيق العالقات بني الدول األعضاء 

  والثقافية واألمنيةتنسيق اخلطط السياسية واالقتصادية 

 التعاون ومحايه األمن القومي العربي 

 محاية استقالل الدول األعضاء 

 تعزيز العمل العربى املشرتك فى كافة اجملاالت 

 احملافظة على السالم واآلمن الدوليني 

 تنمية العالقات الودية بني الدول 

 التعاون الدوىل حلل املشكالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

 عزيز احرتام حقوق اإلنسان وحرياته دون تفرقه بسبب اجلنس ت

 أو الدين

 

 

 

 

 الحدث العام
 اليمن ( –لبنان  –السعودية  –العراق  –سوريا  –األردن  –توقيع ميثاق الدول العربية من سبع دول عربية )مصر  1945مارس 

 توقيع ميثاق األمم املتحدة  1945أواخر 

1955 
 تأسست حركة عدم االحنياز من الدول املشاركة فى مؤمتر باندوج 

1964 
 انقاد معبد ابو مسبل  يفمساهمة اليونسكو  –استضافة مصر أول قمة أفريقية 

 مدينة الرباط شاركت مصر فيه  يفعقد أول مؤمتر ملنظمة املؤمتر اإلسالمي  1969سبتمبر 

 السيسيتولت مصر رئاسة االحتاد األفريقي للمرة الثالثة يف عهد عبد الفتاح  2019مايو 

 

 

 أطيب التمنيات بالنجاح والتوفيق
 لجميع الطلبة والطالبات

 اهم األحداث
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